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Abstract 

According to studies done by PISA, young students in today’s society have a harder time to 

take on literature pieces. The need to provide teachers with skills and tools to make them 

better equipped to motivate children to read and to help children find appropriate and 

inspiring books therefore becomes much more important. In every school library today there 

are commonly different versions available of the same book, often one original version and 

one more easy-read version.  

This paper is a result of a comparative study of the original version of Uncle Tom’s Cabin 

written by Harriet Beecher Stowe and the adapted version processed by Maj Bylock. The 

comparative method was chosen based on the aim to provide a clear understanding of the 

differences between the two versions and how these differences impact the story and the 

values that are delivered to the students.  

The study presents findings on how the easy-reading version is adapted to fit the reader that 

has a need of an easier explained version. On the other hand, it also shows that when an 

original story is modified, important values which the original version aimed to express might 

get reduced or even excluded. The study concludes that the easy-read version manages to 

retain the key events of the story but lose out on descriptive surrounding events and exclude 

expressions of values which the original version intends to express.  

Keywords: Classics, easy-reading, Uncle Tom’s Cabin, Adaptation, Values.  
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1. Inledning 

 

Ett av skolans viktigaste mål enligt Skolverket (2011a) är att svenskundervisningen ska 

stimulera alla elevers intresse för att läsa. Trots att skolan under en lång period har värnat om 

läsning av skönlitteratur, visar PISA:s undersökningar på att barn och unga idag har svårare 

att ta sig an skönlitterära texter (Skolverket, 2011b).  

Barn kommer till skolan med egna erfarenheter och uppfattningar om litteratur. Pedagogen 

Ann-Marie Körling (2003, s. 13) skriver att skolan är en plats där alla elever ska få möjlighet 

till att bli läsintresserade och bli försedda med material som leder till god läsutveckling. ”För 

mig är läsning i sin djupaste mening en fråga om demokrati. Läsning är att bli inbjuden till 

skolan, till samhället, till den värld som beskrivs med egna ord” (Körling, 2003, s. 13). 

F.d. universitetslektorn Bengt Brodow och grundskoleläraren Kristina Rininsland (2005, s. 

87) framhåller vikten av att läraren bör hitta litteratur på rätt nivå för eleverna. I 

skolbiblioteken idag finns både originalversioner och återberättade, lättlästa versioner, detta 

för att nå ut till en så bred population som möjligt. Körling (2003, s. 7) menar att utan dessa 

resurser kan elevers lust och motivation till läsande bli lidande eftersom att alla elever inte har 

den kompetens som krävs för ett visst litterärt verk.  

Jag har under min verksamhetslagda utbildning fått chansen att vara med när elever väljer 

böcker att läsa i klassrummet. Det jag har sett är att eleverna i huvudsak får välja fritt bland 

böcker i skolbiblioteken och lärarna är inte med och styr. Detta resulterar ofta i att elever 

väljer lättlästa böcker som har ett kort sidantal, stor text och många illustrationer.  Eleverna 

tenderar att välja bort originalversioner som ofta ha ett högt sidantal, mindre textstorlek och 

tämligen få illustrationer. Detta skulle kunna bero på att både elever och lärare har för dålig 

insikt i varför vi ska läsa skönlitterära verk i skolan. Som blivande lärare anser jag det därför 

vara såväl intressant som aktuellt att undersöka återberättade klassiker i relation till deras 

originalversioner. Utifrån dessa tankar kommer jag att göra en komparativ studie, där jag 

jämför en lättläst version av Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga, omskriven av Maj 

Bylock (1995), med originalversionen från 1800-talet i översättning av Nils Holmberg (1982). 

Jag vill göra denna undersökning, i förhoppning om att i mitt framtida yrke kunna motivera 

eleverna till att själva välja om de ska läsa en originalversion eller en lättläst version. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att belysa vilka skillnader som framträder mellan 

originalversionen och den lättlästa versionen av Onkel Toms stuga. Jag kommer därför att 

noggrant undersöka på vilket sätt originalversionen har förändrats vid en bearbetning till en 

lättläst version. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

- Vad har strukits i den lättlästa versionen? 

- Har något förskönats i den lättlästa versionen och i så fall vad? 

- Vilka värderingar har gått förlorade eller förändrats i och med omskrivningen av 

originalversionen till den lättlästa versionen?  

Min analys kommer att öppna för en diskussion av didaktiska för-och nackdelar med de två 

versionerna. Mina förhoppningar är att detta i sin tur kan hjälpa lärare att motivera elever till 

rätt val av bok. 

3. Bakgrund 

3.1 Varför läser vi skönlitteratur i skolan? 

Det finns flera olika anledningar till varför litteraturläsning bör finnas med i skolan. 

Barnboksforskaren Lena Kåreland (2009, s. 27) visar i sin studie att det endast är ett fåtal 

lärare som menar att man kan läsa skönlitteratur av andra än kognitiva skäl. De framhåller hur 

skönlitteraturen bidrar till att eleverna bland annat kan vidga sina vyer, skapa förståelse för sin 

omvärld och utvecklas som människa. Litteraturpedagogen Inger Norberg (2003, s. 23) menar 

att läsning av skönlitteratur utvecklar mycket mer än det kognitiva hos människor. Norberg 

menar att skönlitteratur utvecklar fantasin, mer än något annat. En människa som har mycket 

fantasi klarar av att lösa och reflektera över problemsituationer men har också förmågan att 

förstå andra människors tillvaro. Norberg framhåller även hur läsning av skönlitteratur 

utvecklar empati hos mäniskor samtidigt som det kan vara en plats att hämta tröst på. 

I Lgr 11 finns skönlitteratur idag med som ett kunskapskrav för årskurs 4-6. Där står det att 

elever ska ha läst: ”Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och 

deras verk”(Skolverket 2011a, s. 223).  

Då läsning av skönlitteratur finns med som ett kunskapskrav i Lgr 11 kan jag som blivande 

lärare inte låta bli att fundera över vad eleverna ska utveckla för förmågor och kunskaper 

genom att läsa dessa litterära verk? Skolverket skriver i Lgr 11 att elever ska ”[…] möta samt 
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få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket 2011a, 

s. 223). 

Litteraturforskaren Mary Ingmarsson (2007, s. 9) påpekar vikten av litteraturläsningen för 

barn och ungas utveckling gällande medvetenhet om omvärden och det förflutna. Ingmarsson 

menar att genom att läsa skönlitteratur med en historisk bakgrund får elever förutsättning att 

utveckla en förståelse för hur samhället såg ut förr och på så vis enklare kunna identifiera sig 

med individer i en berättelse. Dessa synpunker stämmer väl överrens med det Skolverket 

skriver att ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden” (Skolverket, 2011a, s. 223). Vårt uppdrag som lärare och blivande lärare blir 

således att se till att eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper inom dessa områden.  

3.2 Vad är lättläst? 

Universitetslektorn Karin M. Wennerström (1995, s. 157) skriver att en lättläst bok kan ha 

skilda betydelser för olika sorters människor. Wennerström menar att vissa böcker och texter 

inte alltid är det ”självklara valet” för vissa människor. Vanliga orsaker till detta kan vara 

någon form av funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter. Barnbibliotekskonsulent 

Birgitta Ahlén (2003, s. 191) menar även att något som brukar vara svårt för elever är 

avkodning och förståelse av det de läser, men även motivationen kan brista. 

Det är svårt att definiera vad en lättläst bok är, då det är individuellt vad läsare upplever som 

lättläst. Det som oftast identifierar en lättläst bok är ett tydligt typsnitt och att texten gärna är 

stor och tydlig. Strukturen på boken bör vara tydligt beskriven med korta kapitel, korta 

meningar och enkla ord. Boken bör även innehålla ett mindre antal karaktärer. Bildmaterial 

kan hjälpa till att förtydliga innehållet eller händelser i boken som läsaren själv har svårt att 

uppfatta eller förstå.  Innehållet bör även vara riktat mot en specifik åldersgrupp och 

handlingen ska vara relativt enkel att förstå (Ahlén, 2003, s. 192-193). 

3.3 Vad är en klassiker? 

Författaren Italo Calvino (2011, s.19-20) framhåller att en klassiker är en bok som aldrig går 

ur tiden. Den skildrar en händelse eller en tid som har något viktigt att förmedla och som 

alltid är aktuell att berätta. Calvino menar att en klassiker bör innehålla ett problem eller en 

problematik som är viktig att förmedla i vår samtid. En förutsättning för en klassiker är att den 

är välskriven, att den kan förmedla en känsla och beröra läsaren.  
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Calvino (2011, s. 21) skriver: ”En klassiker är en bok som aldrig har upphört att säga det den 

har att säga”. Läsning av en klassiker kan också förändra vår syn av händelser eller skeenden. 

Därför kan en originalversion av en klassiker aldrig rekommenderas för många gånger. 

Calvino menar att skolans uppdrag är att lära ut vikten av att läsa ett originalverk, då ingen 

bok säger mer än originalversionen ifråga. Han anser därför att genom att inte läsa 

originalversionen går läsarna miste om viktiga värderingar som originalversionen vill 

förmedla Calvino (2011, s. 23). 

3.4 Värderingar 

Värderingar är ett mångtydligt begrepp och under denna kategori kommer jag att närmare 

beskriva vad detta begrepp innebär för studien. I Lgr 11 under övergripande mål och riktlinjer 

finns en kategori som heter ”Normer och värden”. Enligt skolverket ska alla elever få 

möjlighet till att: ”[…] göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt 

personliga erfarenheter” Skolverket menar även att varje elev ska få möjlighet till att ta: ”[…] 

avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 

att hjälpa andra människor” (Skolverket, 2011a, s. 12). 

 

Värderingar handlar generellt om vad det är som individer sätter värde på. Genom 

litteraturens värderingar får läsaren chansen att reflektera och diskutera vad hen anser vara rätt 

och viktigt eller fel och oviktigt utifrån en händelse eller handling. Genom att läsa 

skönlitteratur i skolan får elever möjlighet till att utveckla värderingar genom att bland annat 

få känna empati för människor, möta olika levnadsvillkor och göra ställningstaganden 

gentemot etniska och moraliska problem. Elever ska även få utveckla värderingar kring 

demokrati, våld och rasism i litteraturen (Norberg, 2003, s. 92-94).  

4. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer jag att redogöra för den forskning jag kommit över i anknytning 

till mitt ämne. Jag har valt att dela upp forskningen i tre olika kategorier, där jag först kommer 

att presentera tidigare forskning om lättläst som en variant av originalbok. Detta avsnitt 

kommer att behandla studentuppsatser då det mestadels är där forsking har gjorts och som kan 

sägas vara relevant för min undersökning. Under tidigare forskning kommer jag även att 

presentera forskning kring barnlitteraturens värden och värderingar och forskning kring 

Onkel Toms stuga. 
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4.1 Forskning kring lättläst som en variant av originalboken 

När jag sökt tidigare forskning kring området lättläst som en variant av originalboken har det 

framkommit att det stora forskningsområdet kretsar kring språket mer än innehållet i 

böckerna. Det finns inget brett utbud på forskning som har gjorts kring likheter och skillnader 

gällande innehåll och dess betydelse för hur värderingar förändras. Ett fåtal studentuppsatser 

har hittats kring ämnet och kommer att presenteras nedan.    

Kiri Matsubara (2007) gör i sin studie ”Klädesborste eller skohorn? En språklig och 

innehållslig jämförelse av Jan Guillous Ondskan i vanlig och lättläst version”, en språklig och 

innehållsmässig analys. I denna analys studeras meningsbyggnader, ord och strykningar. 

Resultatet indikerar att det som stryks i originalversionen är händelser som inte för berättelsen 

framåt.  Resultatet visar även att nya delar valts att läggas till i den lättlästa versionen. 

Märkbart för originalversionen är även att den har flera långa meningar än den lättlästa 

versionen. Även Therese Larsson (2012) har i sin studie ”Originalet och den lättlästa: En 

jämförelse av språket i Stolthet och fördom i två olika versioner”, undersökt hur läsbarheten 

ser ute de två verken emellan. Larsson kommer i sin studie fram till att originalversionen är 

svårare språkmässigt jämfört med den lättlästa versionen men att originalversionen gav elever 

ett mer lustfyllt läsande. 

Elin Österberg (2015) har i sin studie ”Från att förtälja till att berätta: En innehållslig och 

språklig jämförelse mellan original- och lättlästversion av Robin Hood”, undersökt hur 

originalversionen har bearbetas till en lättläst version. Österberg har valt att dela upp sin 

undersökning i två delar där hon tittar på språket men även innehållet. Resultatet visar att den 

röda tråden versionerna emellan är densamma och att den lättlästa versionen blir mer 

tillgänglig för den tänkta åldersgruppen. Dock anser hon att originalversionen är mer lustfylld 

och händelserik. Österberg menar också att språket har förändras radikalt mellan de två olika 

böckerna och att det är svårare ord och längre meningar i originalversionen än i den lättlästa 

versionen. Alexandra Persson (2015) har även hon i sin studie ”Vad kan läsaren vinna 

respektive förlora genom valet av en lättläst version av en roman? En komparativ studie 

baserad på Dickens Oliver Twist”, jämfört en originalversion och en lättläst version. Persson 

presenterar i sitt resultat vad läsaren tenderar att vinna respektive förlora genom att ställa de 

två olika versionerna emot varandra. Persson kommer i sin studie fram till att genom att läsa 

den lättlästa versionen tenderar läsaren att förlora bland annat: omkringliggande händelser 

som påverkar berättelsens helhet, det korrekta händelseförloppet och kännedom om karaktärer 
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som är borttagna. Läsaren tenderar att vinna bland annat en förskönad och enklare berättelse, 

en kort beskrivning av centrala händelser och ett mer lätthanterligt innehåll (Persson, 2015).  

4.2 Forskning kring barnlitteraturens värden och värderingar 

Litteraturdocenten Paul Tenngart (2012, s. 30-31) menar att barnlitteraturen spelar en viktig 

roll för barns och ungdomars utveckling av värden och värderingar, eftersom yngre personers 

hjärnor är mer mottagliga för det barnlitteraturen förmedlar än vuxnas hjärnor. Därför bör vi 

betrakta barnlitteraturens värderingar som en bidragande faktor till vem läsaren utvecklas till 

att bli både som individ och samhällsmedborgare. Samtidigt är barnlitterära verk anpassade 

och medvetet konstruerade till att passa barn utifrån en vuxensyn snarare än från barnets 

perspektiv. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att alla barn kommer med olika 

bagage och olika förutsättningar. Detta innebär, enligt Tenngart, att barnen kommer att tolka 

de olika värderingarna utifrån sig själva. Författaren väljer egentligen bara ut värderingar som 

hen anser värda att ha med sig genom livet. 

En typ av värdering som är mycket vanlig inom barnlitteraturen handlar om likheter och 

skillnader mellan individer inom en och samma grupp eller kategori. För barn är det viktigt att 

skaffa sig en förståelse för att individer kan ha en liknande identitet men olika sätt att vara och 

handla på. Denna förståelse leder enligt Tenngart till ett utvecklat och fungerande 

förhållningssätt till en komplex värld. Att individer kan ha olika identiteter beroende på 

situation är också en central insikt barn kan få genom att läsa (Tenngart, 2012, s. 27). 

Det är också känt att barnlitteraturen innehåller vuxnas idéer om barndomen. Barn som läser 

böckerna får i någon form en bild förmedlad till sig hur ett barn är, hur ett barn ska och bör 

vara. Detta lämnar utrymme för barn att reflektera över det egna jaget genom jämförelse med 

andra människor eller karaktärer i boken. Genom att spegla sig själv och sina egna 

erfarenheter i karaktärer från olika litterära verk kan barnet få inblick i sina egna tankar och 

känslor och tänka att det finns människor med liknande inre tillstånd (Åkerström, 2012, s. 77). 

Att barnlitteratur har betydelse för barns och ungas rättigheter vill barnboksförfattaren Annika 

Widholm (2012, s. 40) ta fasta på. Denna insikt har nyligen också börjat integreras i de 

litterära verken. Widholm menar att barnbokens berättelse kan förmedla och hjälpa barn till 

att bli hemma i andra världar, för att sedan kunna värdera sin egen värld och sina egna 

rättigheter. Många berättelser skildrar barns och ungas behov av att bli sedda, älskade och 

bekräftade, samtidigt som de har rätt till att bli omhändertagna av någon. När barnlitteraturen 

förmedlar historier om ofrihet, frånvaron av privatliv, skydd mot våld, kränkningar, kunskap 
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om vems ens föräldrar är etc., kan läsaren bli mer medveten om sina egna rättigheter. 

Widholm lägger till att skildringar av våld i barnlitteraturen ger läsarna chansen att utveckla 

empati och förståelse för andra människor. Barnlitteraturens värderingar bidrar på så sätt till 

att skapa ett tolerant samhälle med individer som förstår sina och andras rättigheter. 

Forskaren, barnboksförfattaren och översättaren Sanne Parlevliet (2012) nämner även hon 

värderingar i sin studie “Foxing the Child: The Cultural Transmission of Pedagogical Norms 

and Values in Dutch Rewritings of Literary Classics for Children 1850-1950”. Studien visar 

på hur omskrivningar av klassiker för barn och unga såg ut under perioden 1850-1950. 

Parlevliet för fram i sin studie att adaption har en viss påverkan på vad innehållet i den nya 

versionen kommer att innehålla för värderingar och budskap. Det blir således författarens och 

samhällets värderingar som spelar in på vad som väljs bort under en adaption av ett verk. 

Anledningen till att klassiker omskrevs för barn förr var enligt Parlevliet att de kunde 

användas i undervisningssyfte relaterat till historier om hur samhället såg ut förr. Många 

forskare ansåg att klassisker innehöll många värderingar som var rent av opassande för barn. 

Många lärare ansåg även att för att kunna använda klassiker i skolan skulle de bearbetas så att 

de stämde överrens med hur värderingar och normer såg ut i samhället idag och inte förr. 

Parlevliet menar även att karaktärer i klassiker ofta ansågs ha dåligt inflytande och de 

bearbetades ofta så att de kunde framgå med ett gott exempel för läsaren. Detta anser jag är 

intressant för min analys då liknande bearbetningar förmodligen förekommer i omskrivna 

klassiker så som Onkel Toms stuga.  

4.3 Forskning kring Onkel Toms stuga 

Ett fåtal undersökningar på Harriet Beecher Stowes bok Onkel Toms stuga har gjorts. Dock 

innefattar de flesta studierna endast Onkel Toms stuga i en mycket kort sekvens som inte 

skulle vara användbar i min studie. Jag har valt att använda mig av en studie där en 

undersökning gjordes angående användningen av Onkel Toms stuga i skolan. Studien 

omfattade endast specifikt Onkel Toms stuga vilket övriga studier inte gjorde. Studien visar 

hur boken kan utveckla sunda samhällsvärderingar genom att ge läsaren möjlighet till att 

bland annat utveckla sympati för andra människor.  

Professorn Mark Bracher (2009, s. 364-366) skriver i sin studie ” How to Teach for Social 

Justice: Lessons Form "Uncle Tom's Cabin" and Cognitive Science”, om hur Harriet Beecher 

Stowe ger läsaren möjlighet att genom karaktärernas känslor lära sig känna sympati för andra 

människor. Detta i sin tur kan leda till att läsaren utvecklar ”rätta” värderingar och även kan 
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känna med andra människor i andra ”verkliga” situationer. Bracher pekar på ett flertal delar i 

verket som gör det lättare för läsarna att utveckla värderingar utifrån Onkel Toms stuga. Det 

kan vara händelser när karaktären lider, eller situationer när en karaktär befinner sig i ett svagt 

tillstånd. 

Om läsaren lär sig att känna sympati för en slav leder detta i sin tur till att läsaren känner 

raseri mot själva slaveriet. Detta hävdar Bracher är en kunskap som utvecklas genom att läsa 

Onkel Toms stuga och som senare kan användas i andra verkliga situationer (Bracher, 2009, s. 

367).  

Bracher (2009, s. 371-374) hävdar även att en viktig del som Harriet Beecher Stowe vill lyfta 

fram är att det inte är själva sympatin i sig som leder till slut på lidandet, utan att det är 

handling som leder till slut på lidandet. Detta finns det många exempel på i boken, då många 

känner med Tom och hans vänner men ingen gör något för att förändra situationen. Andra 

viktiga delar är igenkänningsfaktorn. Läsaren kan känna empati genom att känna igen sig 

själv och sina känslor, exempelvis att förlora ett barn eller en familjemedlem. Bracher 

hänvisar till en undersökning där läsare utvecklar dessa förmågor genom att läsa litteratur med 

påhittade karaktärer och att de efter en uppföljning fortfarande kände på samma sätt. Detta 

visar på att läsaren har utvecklat en permanent sympati och samhällsvärdering.   

Att diskutera de nämnda delarna i klassrummet tillsammans med elever gör dem, enligt 

Bracher, ännu mer medvetna om de känslor och värderingar som de fått med sig genom att 

läsa Onkel Toms stuga eller andra litterära verk (Bracher, 2009, s. 381-383).  

 

 

4.4 Sammanfattning  

Hittills har jag presenterat bakgrund och tidigare forskning som ligger till grund för mitt 

arbete. Jag har hittat ett antal studentuppsatser som har undersökt hur bearbetning från ett 

originalverk till ett lättläst verk har gått till, mestadels med fokus på språket. Ett fåtal studier 

har även valt att titta på hur böcker förändras innehållsmässigt, fokus har då legat i huvudsak 

på berättelsens förändring. Jag ställer mig lite kritiskt till att det mestadels är studentuppsatser 

som publicerats inom området. Studentuppsatser är förvisso bra, men har inte den 

vetenskapliga status som etablerade forskares studier har. När det kommer till mitt 

undersökningsområde gällande vilka värderingar som förändras i bearbetning från 
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originalversion till den lättläst version är forskningsläget även där väldigt tunt. Trots det, har 

jag kommit över två bra undersökningar. En som behandlar hur värderingar påverkas när ett 

verk omarbetats till ett annat och en som är direkt kopplad till Onkel Toms stuga och vilka 

värderingar originalversonen vill förmedla. Båda undersökningarna har dock skett i andra 

länder än Sverige, vilket visar på att forskningsläget av studier inom det ämnet som jag 

belyser är i ett svenskt sammanhang tämligen få. Utifrån forskningsläget inom det område 

som jag valt att undersöka hoppas jag därför att med denna undersökning kunna täcka en liten 

lucka inom det utvalda området. 

5. Metod 

I min undersökning har jag valt att analysera två versioner av Onkel Toms stuga. För att 

besvara mitt syfte och mina frågeställningar kommer jag att behöva synliggöra hur 

originalversionen har förändrats i bearbetning till en lättläst version. Detta görs med stöd av 

en komparativ analys, vilken beskrivs i avsnittet nedan. 

5.1 Analysmetod 

För att svara på mitt syfte och mina forskningsfrågor använder jag mig av en analysmetod 

som kallas för komparativ analys. Professorn Thomas Denk (2002) menar att detta innebär att 

jämföra två verk för att fastslå likheter och skillnader. Då denna undersökning kräver att jag 

synliggör skillnader mellan de olika verken anser jag att en komparativ analys är gynnsam för 

denna undersökning. Jag har även haft privilegiet att få träffa Maj Bylock för att få höra 

hennes tankar om hur en bearbetning till lättläst går till. Jag fick möjligheten att ta del av 

hennes egna anteckningar, där hon beskriver tankar och ger förklaringar till hur hon väljer att 

bearbeta ett originalverk till ett lättläst verk. Detta material har jag valt att använda mig av i 

mitt resultat för att kunna styrka den bearbetning som presenteras i resultatdelen.  

Bylocks anteckningar hjälpte mig i min läsning av de två olika versionerna av Onkel Toms 

stuga. Med hjälp av Bylocks anteckningar kunde jag avgränsa undersökningen genom att 

endast titta på aspekter så som förskönande partier, borttagna kapitel, borttagna karaktärer, 

bearbetade karaktärer samt hur omarbetningarna påverkar originalversionens värderingar. 

För att kunna synliggöra dessa skillnader började jag med att skaffa mig en helhetsbild av de 

olika versionerna. Sedan läste jag originalversionen och därefter den lättlästa versionen av 

Onkel Toms stuga. Därefter valde jag att analysera ett kapitel i taget ur respektive bok. Under 

tiden antecknade jag de skillnader som jag upptäckte mellan de två versionerna. Sist valde jag 
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att analysera om skillnaderna kommit att påverka värderingarna i originalboken. För att 

tydligt kunna redovisa i resultatet vad jag tittat på har jag valt att presentera mitt resultat under 

fyra olika kategorier, vilka presenteras i tabellen nedan: 

Borttagna karaktärer  

 

Bearbetade -

karaktärer 

 

Borttagna kapitel Bearbetning för att 

försköna berättelsen 

 

Exempelvis 

Karaktärer som helt 

strukits ur boken 

alternativt försvinner 

under bokens gång 

 

Karaktärer som fått en 

annan benämning 

 

Kapitel som helt 

försvunnit ur boken 

 

Bearbetning som gjorts 

för att anpassa till 

nutida samhälle 

 

Tabell 1. Kategorisering av resultat 

I resultatet kommer jag att presentera textexempel från originalversionen och den lättlästa 

versionen av Onkel Toms stuga, detta för att kunna diskutera skillnaderna. Jag kommer att 

benämna Onkel Toms stuga som är skriven av Harriet Beecher Stowe och översatt av Nils 

Holmberg (1982) för originalversionen och Onkel Toms stuga som är återberättad av Maj 

Bylock (1995) för den lättlästa versionen. Detta för att kunna skilja verken åt. Då 

originalversionen är skriven av Harriet Beecher Stowe och endast översatt av Nils Holmberg 

(1982) kommer jag i resultatet och diskussionen att referera till Stowe (1982). Den lättlästa 

versionen kommer att refereras till som Bylock (1995). 

Under varje kategori kommer jag även att redogöra för mitt resultat av hur Bylocks 

bearbetningar påverkar originalversionens värderingar och hur de framhålls i den lättlästa 

versionen. Jag har tidigare i bakgrunden nämnt vad jag anser att ordet ”värderingar” innebär 

men jag vill med ett exempel förtydliga hur begreppet kommer att användas i resultatet.  Det 

kan exempelvis vara en scen i originalversionen som innefattar kränkande behandlingar av en 

karaktär i boken. Originalversionen pekar då på hur olika människor kunde behandlas under 

det skedet. Om detta bearbetas eller skalas bort, tenderar läsaren att gå miste om en viktig 

värdering: alla människors lika värde. Detta kommer jag att redogöra för under de kategorier 

där jag anser att förändringar har skett mellan original- och den lättlästa versionen. 

 

6. Material 

Jag kommer att jämföra den klassiska originalversionen av Onkel Toms stuga skriven av 

Harriet Beecher Stowe (1852), översatt av Nils Holmberg 1982 och den lättlästa versionen av 
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Onkel Toms stuga bearbetad av Maj Bylock 1995. Maj Bylock är känd för att ha skrivit en rad 

olika barn, ungdoms och vuxenböcker men mestadels för hennes mångfald av återberättade 

kända klassiska verk. Jag har valt att analysera Onkel Toms stuga skriven av Harriet Beecher 

Stowe då hon och även berättelsen om Onkel Toms stuga kom att ha en stor inverkan på 

avskaffandet av slaveriet i Amerika. Anledningen till att jag valt att använda den svenska 

översättningen av originalversionen och inte den engelska är för att det är denna version 

Bylock valt att utgå ifrån när hon arbetade med sin bearbetning och det är även denna version 

som elever mest sannolikt kommer att ha tillgång till i skolan. 

Jag kommer nedan att presentera en kort resumé av Onkel Toms stuga. Resumén är baserad på 

originalversionen för att inte riskera att missa centrala delar i den ursprungliga berättelsen. 

Skulle jag välja att även presentera en resumé av Bylocks version finns risken till att förvirra 

läsaren. 

6.1 Resumé av Onkel Toms Stuga 

Harriet Beecher Stowe klassiska roman Onkel Toms stuga utspelar sig i Amerika under 1800- 

talet. Bokens huvudkaraktär är Onkel Tom som är en slav som förblir sin husbonde trogen 

trots misshandel. Vi får följa Tom och hans familj från deras relativt ”drägliga” liv på gården 

hos Mr Shelby till ett liv präglat av misshandel hos husbonden Simon Legree. I boken får vi 

även följa Eliza, en slavkvinna och hennes familjs flykt mot friheten och Canada. Boken 

genomsyras av en kristen tro, som hjälper karaktärerna genom de svåra tiderna. 

Onkel Tom och Eliza bor tillsammans på Mr och Mrs Shelbys gård. På gården finns även 

George som är son till paret Shelby. Tom bor tillsammans med sin fru Chloe och deras tre 

barn. De bor tillsammans på gården i en liten stuga och Tom har huvudansvaret för arbetet på 

gården. Eliza är Mrs Shelbys högra hand och hon bor inne i huset tillsammans med sin lilla 

son Harry. Eliza är gift med en slav vars namn är George, han arbetar för sin husbonde på en 

fabrik.  

En dag kommer en slavhandlare vid namn är Mr Haley, till gården. Han är där med uppdraget 

av att köpa Tom och Elizas son Harry. Varken Mr eller Mrs Shelby vill sälja någon av sina 

slavar men är så illa tvungna på grund av att de lider av en stor peningbrist. En dag råkar Eliza 

få kännedom om förhandlingen kring Tom och lilla Harry. Hon bestämmer sig då för att 

rymma med Harry för att skydda honom. Innan hon lämnar gården berättar hon för Tom och 

hans fru Chloe vad hon hört. Tom beslutar sig för att vara kvar på gården, då han avlagt en ed 

vid Guds namn att aldrig göra sin husbonde besviken.  
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Kapitlen kommer inte i kronologisk ordning utan de skiftar mellan att följa Elizas väg mot 

friheten och Toms resa. Emellanåt återvänder vi till Mr och Mrs Shelbys gård, där de 

tillsammans med sin son George och Toms fru Chloe resonerar om hur de ska lyckas spara 

ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa tillbaka Tom. 

Vi får följa Elizas flykt där hon rymmer från gård till gård med Mr Haley och hans 

kompajoner hack i häl. Under resan blir hon förenad med sin make George som vid samma 

tidpunkt som Eliza rymde från sin husbonde för att bli fri. På deras väg blir vi bekanta med 

senator Bird, herr och fru Halliday och Simeon Pineas som hjälper dem längs vägen. Under 

sin resa blir Tom såld till en husbonde vid namn St. Clair och vi får också bekanta oss med 

dennes dotter Evangelie, även kallad Eva. Eva beskrivs som en liten ängel i boken. Hon och 

Tom blir genast vänner och kommer senare att spela en stor roll i varandras liv.  

På St. Clairs gård finns även hans fru Marie och hans nyligen anlända kusin Miss Ophelia. 

Marie är en ”ynklig” människa som för det mesta spenderar dagarna med att ligga i sängen 

och klaga över sin hälsa. Miss Ophelia är istället en handelskraftig kvinna som följt med St. 

Clair för att underlätta husarbetet på gården. En dag anländer St. Clair hem till gården i 

sällskap med en flicka vid namn Topsy. Hon är en ”busig” flicka som St. Clair har köpt i syfte 

att Miss Ophelia ska få ett barn att uppfostra. Eva är en god människa som tror på alla 

människors lika värde och är god mot alla slavar på gården. Eva är dessvärre svårt sjuk och 

innan sin bortgång får hon sin far att ge henne ett löfte. Hon vill att han efter hennes död skall 

ge alla slavar på gården sin frihet. Innan hennes far hinner uppfylla Evas önskningar hamnar 

han i slagsmål och blir mördad. Detta i sin tur leder till att Marie istället säljer Tom och de 

andra slavarna vidare till en annan husbonde. 

Denna gång hamnar Tom hos en husbonde vid namn Simon Legree. Simon Legree är inte lika 

ödmjuk som Toms tidigare husbondar har varit och får direkt ett ont öga gentemot Tom. När 

Tom vägrar att be om förlåtelse för saker han inte gjort sig skyldig till, börjar Simon Legree 

hata Tom. Gång på gång misshandlar han honom. Detta leder en dag till att Tom får så 

mycket stryk att han inte mäktar med och dör. I slutet får vi följa hur George Shelby kommer 

ridande för att köpa tillbaka Tom till gården, vilket olyckligtvis är för sent. Vi får även följa 

hur livet ter sig för Eliza och Georges som fria människor och hur George Shelby återvänder 

hem till gården utan Tom. Berättelsen slutar med att George Shelby fullföljer det löfte han 

gav till Gud när Tom dog: att frige alla sina slavar. 
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7. Resultat  

Jag kommer nedan att presentera resultatet av min analys. Detta kommer jag att göra under 

kategorierna Borttagna karaktärer, Bearbetade karaktärer, Borttagna kapitel och 

Bearbetning för att försköna berättelsen. 

7.1 Borttagna karaktärer 

Ett reducerat antal karaktärer är som jag tidigare nämnt ett ”krav” för att en bok ska 

klassificeras som ett lättläst verk. I sina anteckningar menar Bylock att detta är nödvändigt för 

att det inte ska bli för rörigt för läsaren. För många karaktärer försvårar för läsaren att 

orientera sig genom texten. Bylock påpekar att två karaktärer med samma namn i berättelsen 

också gör det svårt för barn att förstå vem som är vem. Detta har hon själv uppmärksammat 

när hon provläst för barn och fått den responsen. Ett exempel på ett sådant fall är karaktärerna 

George Harris och George Shelby. 

George Harris 

I originalversionen finns det två karaktärer vid namn George: George Shelby och George 

Harris. I Bylocks version från 1995 får vi endast möta George Shelby. George Harris karaktär 

är helt borttagen. George Harris är Elizas make och benämns redan i kapitel två som en 

intelligent man som blivit utlånad av sin husbonde Mr Harris för att arbeta på en fabrik. På 

fabriken gör han ett gott intryck och är omtyckt av många. En dag bestämmer sig Mr Harris 

för att återta George till gården och sätta honom i ”riktigt” arbete. Detta för att Mr Harris 

känner sig underlägsen sin egen slav. George bestämmer sig då för att rymma till Canada och 

göra sig till en fri man, så att han sedan kan återvända för att hämta sin hustru och sitt barn. Vi 

får sedan följa George och hans resa mot Canada genom hela boken. Genom att rensa bort 

George Harris, försvinner också en stor del av händelser i originalversionen, då Bylock även 

väljer att stryka de kapitel som innehåller denna karaktär. 

George Harris är den slav som skiljer sig från de andra slav-karaktärerna i boken. Han 

utstrålar som sagt intelligens och självständighet. Vid ett flertal tillfällen nämner han 

exempelvis att han skulle välja antingen livet som fri eller döden: ” Hellre dör jag. Döden 

eller friheten! ” (Stowe 1982, s 16) Genom att stryka denna karaktär kan läsaren gå miste om 

den viktiga värdering som Stowe vill förmedla i sin version: att det fanns slavar som ville 

bryta sig loss och bli sina egna. 
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Tom Loker 

Denna karaktär delar namn med huvudkaraktären Onkel Tom. Tom Loker kan vara struken av 

samma anledning som George Harris, ett försök att förhindra förvirring hos läsaren. I 

originalversionen kapitel 8, 17 och 37 får vi bekanta oss med Tom Loker. Han beskrivs som 

en stor och kraftig karl med ett häftigt temperament. Han anlitas av Mr Haley för att hitta 

Eliza, död eller levande. I kapitel 8 får vi först följa Tom Loker i en sekvens där han skryter 

om hur han på ett brutalt och hänsynslöst sätt fångat in ett flertal slavar som är på flykt. I 

kapitel 37 stöter vi på Tom Loker igen, men denna gång får vi möta karaktären från ett helt 

annat perspektiv. Han framställs nu som en ångerfull man och med en förändrad syn på slavar 

och slaveriet. Denna förändring sker efter att han blivit skonad av George Harris och hans 

vänner från döden.  

Genom att stryka denna karaktär kan läsaren gå miste om den värdering som lyfts fram i 

originalversionen: att individer inte alltid är desamma utan kan förändras från situation till 

situation. Stowe visar hur Tom Loker förändras på grund av den handling som George Harris 

gör, genom att skona hans liv.  

7.2 Bearbetade karaktärer 

Bylock har även valt att ta bort karaktärer och använda dem under andra benämningar som 

exempelvis ”slavhandlare”, ”slavarna”, ”flickorna”. Då karaktärerna inte nämns vid namn, får 

de inte heller den betydelsefulla roll som de har i originalversionen. Ett tydligt exempel på 

detta är karaktärerna Cassy och Emmeline, som Bylock valt att ge en mindre betydelsefull roll 

i den lättlästa versionen. Dessa två karaktärer spelar en betydligt större roll i 

originalversionen, många gånger är Cassy anledningen till varför Tom behandlas som han 

gör. Det är även av vikt att påpeka att fler karaktärer än det som presenteras i föregående 

avsnitt och som kommer presenteras i detta avsnitt har blivit strukna eller bearbetade i 

Bylocks version. Sammanlagt är det 13 stycken.  

Emmeline och Cassy 

Emmeline är en ung flicka som slavhandlaren Simon Legree köper i samband med Onkel 

Tom. Emmeline köps i syfte för att bli Simon Legrees nya kvinna i huset och inte för att 

arbeta på bomullsfältet som de andra slavarna. Cassy är en karaktär som vi läser om först i 

kapitel 32. Hon beskrivs som en stark och vacker kvinna med en lång och mörk historia 

bakom sig. Cassy blev köpt av Simon Legree vid ung ålder och har levt på gården som 

slavhandlarens kvinna i snart fem år. Cassy kommer att spela en stor roll för hur och varför 

Tom behandlas som han gör. Hon är även inblandad i varför Tom dör.  
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I sina anteckningar menar Bylock att hon hellre rensar bort karaktärer än att beskriva 

personerna eller miljön för ytligt. Detta kan vara ett av skälen till att Bylock endast nämner 

Cassy och Emmelines under en kort sekvens i den lättlästa versionen. Bylock nämner endast 

Cassy och Emmeline i ett sammanhang och de som ”flickorna”. Senare i den lättlästa 

versionen är karaktärerna strukna. Då utrymme inte finns för att beskriva dem och deras väg 

ordentligt för läsaren väljer Bylock att stryka både karaktärerna och deras händelseförlopp 

tillsammans.  

I originalversionen, kapitel 33 smyger Cassy in till Tom, där han ligger skadad, för att plåstra 

om honom och för att ge honom vatten (Stowe, 1982, s. 269-276) I kapitel 35 får vi möta 

Cassy igen och denna gång försöker hon få Simon Legree att förstå att han måste låta Tom 

vara om han vill vinna bästa bomullsskörden detta år. Simon Legree håller med Cassy och 

menar att han ska låta Tom vara, om Tom ber om förlåtelse för hur han har burit sig åt. Cassy 

förklarar bestämt att detta kommer Tom aldrig att göra. Morgonen därpå beger sig Simon 

Legree till magasinet där Tom ligger för att ensam ta hand om Tom, då han är rädd för att ha 

med sig någon som kan vittna om Tom inte ger med sig. Tom ber som väntat inte om ursäkt 

och menar att Simon Legree kan ta hans kropp, men inte hans själ. Simon Legree blir 

vansinnigt arg, men i samma stund kommer Cassy in och får Simon Legree att lugna ner sig. 

Simon Legree bestämmer sig för att inte ge Tom mer stryk och går istället ut därifrån (Stowe, 

1982, s. 282-286). I den lättlästa versionen skriver Bylock följande: 

När Tom vaknade till liv igen låg han på golvet i ett magasin. Kroppen var full av sår och 

värkte som om den hade varit sönderbruten. Men värst av allt var törsten, för natten var het och 

kvalmig. 

   Slavhandlaren kom plötsligt in i magasinet. Han gav tom en spark och sa: 

   – Be om förlåtelse för det du gjorde igår kväll! 

   – Nej, stönade Tom. Min kropp kan ni döda men inte min själ.  

   Slavägaren skummade av raseri. Det var bråttom med bomullsskörden och han behövde Tom 

ute på fältet. (Bylock ,1995, s 77-78) 

Läsaren får i Bylocks version en annorlunda bild av händelseförloppet i jämförelse med i 

originalversionen. I originalversionen framgår det att Cassy har varit inne med vatten och 

hjälpt Tom och lagt om såren som gjorde det olidligt för honom. Det framgår även att det är 

hon som övertalar Simon Legree att låta Tom vara ifred. I Bylocks lättlästa version är det 

istället vattenbristen som är Toms största problem och Simon Legree väljer själv att inte skada 

Tom mer. Detta leder till att läsaren får skilda uppfattningar om händelseförloppet beroende 

på vilken version läsaren väljer. Bylocks version av händelsen ger fortfarande utrymme för 
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läsaren att utveckla sympati för karaktären Tom, men samtidigt framstår Simon Legree som 

mindre hänsynslös här än i originalet. 

I originalversionens kapitel 39 planerar Cassy och Emmeline sin flykt från gården och Cassy 

berättar för Tom om sina planer. Cassy och Emmelines flykt retar upp Simon Legree. Detta 

låter han som förväntat ge ut över Tom. När Simon Legree berättar för slavarna om flykten 

tänds en ljusglimt i Toms öga som Simon Legree inte kan undgå att lägga märke till. När 

Simon Legree trött efter dagens letande sjunker ner i fåtöljen ber han Sambo och Quimbo, två 

andra slavar, att hämta Tom för att försöka få honom att berätta allt han vet om flickornas 

flykt. Men Tom har bestämt sig: hellre dör han än att berätta det han vet. Under tiden som 

Simon Legree slår och sparkar Tom försöker han få Tom att tala, men Tom vägrar. Simon 

Legree bestämmer sig då för att fortsätta. När Tom till slut tuppar av bär Sambo och Quimbo 

iväg honom till magasinet igen där de av dåligt samvete tvättar rent hans sår och försöker 

hjälpa honom läka så gott det går (Stowe, 1982, s. 305-311). I den lättlästa versionen står 

följande: 

När flickorna inte syntes till på bomullsfältet trodde alla att de hade rymt. Slavhandlaren 

skickade ut de andra slavarna för att leta. Men Tom vägrade att följa med. Han hoppades att de 

två slavflickorna skulle få tid på sig att komma undan. 

      Slavhandlaren befallde att Tom skulle pryglas igen och han stod själv bredvid. 

Till sist tyckte slavarna som höll i piskan att det hade gått för långt. Men slavägaren lät dem 

inte sluta förrän Tom var halvt ihjälslagen. Då befallde han dem att slänga in Tom i magasinet. 

(Bylock, 1995, s 78-79) 

 

I detta händelseförlopp får läsaren återigen en annan bild av händelsen. I originalversionen 

framgår det hur Cassy och Emmeline rymmer från gården och hur Cassy informerar Tom om 

detta. I originalversionen misshandlas Tom på grund av att han vägrar att berätta vad han vet 

om Cassys och Emmelines flykt. Cassy och Emmeline är karaktärer som inte finns med i den 

lättlästa versionen, vilket leder till att händelseförloppet i Bylocks lättlästa version förändras. 

Här är anledningen till att Tom misshandlas att han vägrar att hjälpa till att leta efter de 

försvunna slavarna. I originalversionen kan läsaren få reflektera kring värderingen som Stowe 

vill förmedla: hur Sambo och Quimbos visar ånger över vad de utsatt Tom för. 

Sambo och Quimbo 

Dessa två karaktärer har redan nämnts ett flertal gånger i föregående avsnitt men beskrivs mer 

ingående i detta avsnitt. I originalversionen, kapitel 31, anländer Tom och de andra slavarna 
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till Red River. Där möts de av två andra slavar som är förmän på plantagen. Simon Legree har 

sett till att uppfostra dem till ”brutalitet lika systematiskt som han hade dresserat sina 

bulldoggar” (Stowe, 1982, s. 256). Simon Legree styr nämligen sin plantage med mottot att 

”söndra och härska” och har sett till så att Sambo och Quimbo hatar varandra på liv och död. 

Även de andra slavaran hatar Sambo och Quimbo, vilket har gett Simon Legree möjlighet till 

att ha kontroll över vad som försiggår på gården.  

I Bylocks version benämns Sambo och Quimbo endast som ”två andra slavar” vid ett flertal 

tillfällen. Detta gör det svårt för läsaren att bilda sig rätt uppfattning av situationerna. Läsaren 

kan i den lättlästa versionen få en uppfattning av att slavarna behandlar varandra lika dåligt 

som Simon Legree behandlar dem. Sambo och Quimbo framstår även som lika onda som 

Simon Legree. I originalversionen beskrivs hela händelsen och Stowe beskriver hur Simon 

Legree har ”dresserat” dem till att bli så brutala och hänsynslösa mot sina medmänniskor. 

Läsaren får inte lika stor möjlighet att känna sympati för dessa karaktärer i Bylocks lättlästa 

version.  

7.3 Borttagna kapitel 

För att kunna bearbeta om en bok på 330 sidor till en bok på 81 sidor krävs det att vissa 

kapitel stryks eller omarbetas. Med borttagna kapitel avser jag de kapitel som inte innehåller 

någon händelse som Bylock valt att ta med i sin version. Sammanlagt är det 11 av 43 kapitel 

som är borttagna. Dessa presenteras nedan. 

Kapitel 2: ”Modern” 

I detta kapitel får vi en närmare beskrivning av karaktären George Harris. Eliza har sedan hon 

var mycket ung uppfostrats av sin matmor. Eliza är en bländande skönhet vilket ofta är en 

ödesdiger gåva för en slavkvinna. Tack vare sin matmor har hon blivit lyckligt bortgift med 

en ung herre vid namn George Harris. George är en intelligent man som hyrts bort av sin 

slavhandlare att arbeta på en fabrik. Där har han fått mycket beröm för sina insatser. Det var 

under denna lyckliga tid som Eliza och George träffades och tillsammans fick sin son Harry. 

Men lyckan blev kortvarig, George husbonde uppskattade inte all uppståndelse på fabriken 

runt sin egen slav och började få en obehaglig känsla av underlägsenhet gentemot George. 

Därför bestämmer sig Mr Harris för att han ska ta hem George till gården och sätta honom i 

det grövsta arbete han kan hitta. George är helt utom sig av ilska, men han lovar sig själv att 

inte låta förvandlas till ett ”livlöst ting”. 
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Kapitel 3: ”Maken och Fadern” 

En dag bestämmer sig George för att hälsa på Eliza och lille Harry. Han kommer för att 

berätta hur han blivit plågad och förolämpad varje dag på gården och hur han måste stå ut 

med sparkar och slag. Han berättar för Eliza hur han hört husbonden prata om att han skulle 

gifta bort George till en annan kvinna och om han inte gick med på detta skulle han sälja 

honom söderut, till den grymmaste slavhandlaren han kunde få tag i. Han förklarar för Eliza 

att han tänker rymma till Canada för att bli en fri man, för att sedan kunna återvända och köpa 

både henne och lilla Harry fria. 

Kapitel 8: ”Elizas flykt” 

När Eliza flytt över floden och Mr Haley inser att han själv inte kommer att ta sig över förrän 

tidigt nästa morgon återvänder han till det lilla värdshuset. Där träffar han på en bekant man 

vid namn Tom Loker, som är i sällskap med en man vid namn Marks. Mr Haley berättar om 

köpet av lilla Harry och hur Eliza tog barnet med sig och rymde över floden. Kapitlet 

fortsätter med att Mr Haley ber Tom och Marks om hjälp att ta fast Eliza mot en summa 

pengar. De tre männen sitter uppe hela natten och dricker sprit, röker cigarr och smider planer 

om hur de ska ta fast henne, död eller levande. När kapitlet lämnar Mr Haley och hans 

kompanjoner får vi följa hur de två slavarna vid namn Andy och Sam återvänder hem. Väl 

hemma berättar Andy och Sam för Mr och Mrs Shelby att Eliza rymt över floden och att Mr 

Haley inte hade fått tag i henne än. 

Kapitel 11: ”Vari ett levande bohagsting visar en olämplig sinnesförfattning” 

I detta kapitel får vi följa hur George Harris har förklätt sig så att han smälter in bland de vita 

människorna. Han kliver in på ett värdshus i Kentucky för att ta in på ett rum för natten. När 

han kommer in möts han av en stökig omgivning där männen ivrigt diskuterar en efterlysning 

som sitter på väggen. Det är en efterlysning av George själv och en beskrivning som uttrycker 

hans intelligens, djupa ärr på ryggen samt hans brännmärke på handen som föreställer 

bokstaven H. Fyrahundra dollar utbetalas till den som för hem honom till husbonden död eller 

levande. Det är ett ovårdat språk och en hård ton mot slavar och ”niggers” som de kallar det 

inne på värdshuset. När George ser affischen går han mot den och frågar sin betjänt: ”[…] 

Mötte vi inte en vid Bernen som såg ut ungefär sådär?  ” (Stowe, 1982, s. 82). Sedan George 

klivit in på värdshuset har fabriksägaren Mr Wilson betraktat honom med en viss orolighet. 

Han tycker att mannens sätt att röra sig och prata är bekant. När George förstår att Mr Wilson 

känner igen honom ber han att få prata ostört med Mr Wilson på sitt rum. Väl uppe på rummet 

kan George avslöja sin riktiga identitet och de båda männen kramar om varandra. Kapitlet 



19 
 

fortsätter med att de både männen pratar om Georges planer för att ta sig till Canada och 

sedan hitta sin fru Eliza och sitt barn Harry. Mr Wilson försöker få George att ändra sina 

farliga och riskfyllda planer men George har bestämt sig och kapitlet avslutas med att de tar 

farväl och önskar varandra lycka till. 

Kapitel 13: ”Bland kväkarna” 

I detta kapitel får Eliza och George äntligen träffa varandra igen. Eliza befinner sig hemma 

hos Mr och Mrs Halliday. En morgon kommer Simeon Halliday och berättar att han hört från 

granngården att en viss George Harris letar efter Eliza. När George och Eliza äntligen 

återförenas berättar Simeon Halliday att de måste bege sig av ikväll. En man vid namn 

Pinchas Fletcher kommer och för dem till en ny säker plats. 

Kapitel 17: ”Den frie mannens försvar” 

När kvällen närmar sig knackar Pinchas Fletcher på dörren. Han har hört ryktesvägar att Mr 

Haley och hans män snart är dem hack i häl. Om Mr Haley får tag i George och Eliza kommer 

de att säljas. George, Simoen och Pinchas Fletcher diskuterar länge hur de skulle ta sig an 

männen som var efter dem. De förbereder både pistoler och vagn. Under resan har alla svårt 

att hålla sig vakna då vägen är ödslig och mörk. Under natten hör George hur Mr Haley och 

hans män börjar närma sig dem. Pinchas Fletcher känner väl till området och ser till att de kan 

söka skydd bakom en klippa. Bakom klippan har de ett bra skottläge om männen skulle 

komma efter. När Tom Loker upptäcker dem bakom klippan gör han ett försök att komma åt 

dem. Dock är George snabbare och lyckades skjuta honom i benet. De andra männen 

försvinner snabbt och lämnar kvar Tom Loker. Godhjärtade som George och hans vänner är 

tar dem med Tom Loker till gården och förser honom med den sjukvård han behöver. 

Dessa sex kapitel skildrar Elizas, Georges och lille Harrys flykt mot friheten. I Bylocks 

anteckningar skriver hon att handlingen i originalversionen är uppstyckad och blandad när det 

gäller tidsförlopp vilket leder till att barn har svårt att hålla ordning på vad som är vad. Därför 

har hon valt att skapa en struktur som är lättare för barn att följa. Vi ser tydligt att de kapitel 

som är borttagna inte innefattar Onkel Tom och hans berättelse. Kapitlen kan i 

originalversionen få läsaren att reflektera kring hur det kunde se ut för de slavar som var på 

flykt. Vi får även under dessa kapitel möta många karaktärer som är villiga att bryta mot lagen 

för att hjälpa Elizia, George och lille Harry. 

Kapitel 22: ”Henrique” 

I detta kapitel kommer St.Clairs bror och brorson på besök. Henrique är hans brorson och är i 
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samma ålder som Eva. Henrique har en slav vid namn Doddo med sig. Han behandlas inte alls 

med någon respekt och får ta emot både stryk och elaka ord. Eva ser detta och försöker få 

Henrique till att bemöta Doddo med respekt. Henrique förklara att Doddo inte förtjänar att 

mötas med respekt då han är en ”niggerslav” men att han ska försöka bättre sig då Eva är den 

vackraste kvinnan han mött. 

Detta kapitel rymmer inte heller något av Onkel Toms resa och kan vara struket på grund av 

den anledningen. Detta kapitel innehåller även mycket våld och elaka ord och kan vara en 

anledning till att det strukits då Bylock i sina anteckningar skriver att hon emellanåt stryker 

eller förskönar scener som innehåller mycket våld. Kapitlet kan i originalversionen få läsaren 

att reflektera kring barns rättigheter och hur de såg ut förr. 

Kapitel 33: ”Kvarteronkvinnas berättelse” 

I detta kapitel får vi möta Cassy. Hon har lyckats ta sig ner till magasinet där Onkel Tom 

ligger svårt skadad. Hon tvättar hans sår och ger honom vatten. Hon berättar sedan sin historia 

om hur hon hamnat hos Simon Legree på Red Rivers. Hon beskriver att de tagit hennes barn 

ifrån henne och hur hon sedan sett hur de misshandlats. Hon förklarar även för Tom att gud 

inte finns på denna gård och att han inte hör deras böner därifrån de är. Hon förklarar för Tom 

att hon inte tror på Gud längre, efter allt hon har gått igenom. Hon lämnar Tom med lite 

vatten och säger ”god natt”. 

Detta kapitel är det enda där Onkel Tom är med som är struket.  Men då det främst fokuserar 

på Cassy som är struken som karaktär i Bylocks version så måste detta kapitel strykas. Bylock 

skriver i sina anteckningar att hon alltid kortar ner och stramar åt berättelsen för att den ska bli 

tydligare för barnen.  

Kapitel 41: En äkta spökhistoria 

I detta kapitel börjar spökhistorierna på Simon Legrees plantage att cirkulera livligare än 

någonsin. Simon Legree börjar dricka mer än vanligt och drömmer hemska mardrömmar. Han 

börjar se en ”vit skepnad” som ofta står vid hans säng och ropar ” kom, kom, kom ! ” (Stowe 

1982, s. 319). En morgon upptäcker han att dörren till huset står öppen och några slavar sägs 

ha sett två vita skepnader vandra bort mot landsvägen. Det var naturligtvis Cassy och 

Emmeline som hade lyckats ta sig ut ur huset och ge sig iväg. Under flykten spelar Cassy en 

förnäm dam som är på resande fot med sin kammarjungfru Emmeline och med sin goda 

uppfostran lurar hon alla. På vägen möter de George Shelby som de känner igen från när han 

kom för att hämta Tom på gården. Hon anförtror sig snabbt till George och berättar hela sin 
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historia. George, som är en sympatiskt inställd man, lovar att hjälpa dem så gott han kan och 

tar med dem på en båt mot Mississippi. På båten kommer de i kontakt med en kvinna vid 

namn Madame Thoux. Hon visar sig vara syster till George Harris och är på väg för att leta 

reda på George och köpa honom fri. George Shelby berättar om George och Eliza för Cassy 

och Madame Thoux och Cassy inser snabbt att Eliza måste vara hennes förlorade dotter. 

Kapitel 42: ”Upplösningen” 

I detta kapitel får vi följa hur Cassy, Emmeline och Madame Thoux blir återförenade med 

George Harris och Eliza, som vid denna tidpunkt är bosatt i Canada där George arbetar. 

Familjen har även fått ett litet tillskott i form av en liten flicka. Vi får sedan följa hur hela 

familjen flyttar till Frankrike och sedan vidare till Afrika där deras resa får ett lyckligt slut. 

Kapitel 43: ”Befriaren” 

I det sista kapitlet i boken får vi följa hur George Harris återvänder till gården och till Miss 

Shelby och moster Chloe. Förväntansfullt väntar de på att George ska återvända hem med 

Tom. Till deras förskräckelse inser de att George anländer ensam och han berättar om hans 

och Toms sista samtal. Kapitlet avslutas med att George uppfyller sitt löfte till Gud om att 

aldrig mer äga en slav som han kan ge fri och han delar ut fribrev till alla slavar på gården. 

George är noga med att förtydliga att allt detta är Toms förtjänst och att deras frihet ska vara 

en påminnelse om att följa i Toms fotspår och vara en lika god och trogen kristen som han 

var. 

Det är uppenbart att Bylock har valt att stryka dessa sista tre kapitlen i originalversionen då de 

alla utspelar sig efter Toms död. Bylock väljer att avsluta sin berättelse i den lättlästa 

versionen i samband med Toms död. Genom att stryka dessa kapitel kan läsaren gå miste om 

det budskapet som till största del skildrar originalversionen, att det var på grund av Toms 

trogenhet till gud och kristendomen som gjorde att George Shelby beslöt sig för att fria sina 

slavar. Läsaren kan även gå miste om de värderingar som Stowe vill förmedla, då George 

Shelby genom att känna skuld inför hans misslyckande av att rädda Tom i tid, väljer att 

handla ”rätt” genom att släppa alla slavar på sin går fria. 

7.4 Bearbetning för att försköna berättelsen 

De förändrade partierna i den lättlästa versionen är många men också såklart nödvändiga för 

att bearbeta till lättläst. Märkbart för Bylock är att hon har valt ut det centrala innehållet i 

originalversionen och utifrån det skapat en följd som tillsammans bildar en helhet. Bylock 

skriver även i sina anteckningar att hon valt att omarbeta partier i originalversionen som 
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innehåller mycket våld och kränkande behandlingar. Hon menar att våld ibland är nödvändigt 

för handlingen men att en viss nedtoning ibland behövs när man skriver för en yngre publik. 

Här följer några exempel på sådana omarbetningar: 

I kapitel 19 i originalversionen möter vi karaktären Topsy. I sekvensen nedan ser vi hur 

Bylock har valt att skala bort de ord och uttryck som används i samband med Topsy i 

originalversionen.  

 

– Vad i all värden har du tagit hit den där varelsen för? frågade hon. 

– För att du ska uppfostra henne och lära henne någonting.  

Jag tyckte att det var en lustig liten niggerpajas. Du Topsy, sa han och visslade som åt en hund, 

sjung en stump för oss och visa att du kan dansa! (Stowe, 1982, s. 160) 

 

Lättlästa versionen: 

– Det är en skojig unge, skrattade Evas far. 

Sjung, Topsy, och dansa för oss! (Bylock, 1995, s 55) 

 

Bearbetningen kan leda till att läsaren även här går miste om ett ”vi” och ”dem”- tänk som 

framhålls i originalversionen. Läsaren får inte heller i lika stor utsträckning möjlighet till att 

reflektera kring hur människors lika värde påverkas av deras sociala status i samhället.  

I originalversionens kapitel 24 får vi även här följa Topsy som gör ett hyss. Ophelia förklarar 

uppgivet för St Clair hur hon med alla medel försökt att uppfostra henne. Hon förklarar att 

hon har gett henne stryk och talat sig trött men ingenting verkar fungera. När St. Clair frågar 

Topsy varför hon handlar som hon gör, berättar hon att det är för att hon är elak. Hon menar 

att det är så miss Ophelia ser henne, som elak. Vi får följa Topsys beskrivning om hur hennes 

tidigare husbonde slagit henne, dragit henne i håret och dunkat hennes huvud mot en vägg. 

Topsy beskriver sig själv som att hon inte är mer än ”en nigger för någon”. Eva råkar höra 

denna konversation och ifrågasätter även hon Topsy och hennes sätt att agera. Topsy förklarar 

att hon inte vet hur det känns att tycka om någon eller att själv bli omtyckt då hon aldrig har 

haft vare sig en mamma eller pappa som hållit av henne (Stowe, 1982, s. 195-199). Samtalet 

fortsätter som följer: 
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 – Men Topsy, om du bara försökte vara snäll så kunde du kanske bli… 

    – Jag kunde aldrig bli annat än en nigger om jag var aldrig så snäll, avbröt Topsy. Om jag 

kunde byta skinn och bli vit så skulle jag försöka. 

    – Men du kan bli älskad fast du är svart, Topsy. Miss Ophelia skulle hålla av dig om du vore 

snäll. Topsy skrattade kort och hårt - hennes vanliga sätt att uttrycka sin skepsis.  

    – Tror du inte det då? Frågade Eva. 

    – Nej, hon kan inte tåla mej därför att jag är en nigger, hellre ville hon att en padda rörde vid 

henne. Det finns ingen som kan älska en nigger och nigger duger ingenting till. Men det 

kvittar! sa Topsy och började vissla. 

    – O Topsy, stackars liten, jag älskar dig! utbrast Eva som inte längre kunde hejda sina 

känslor och lade sin lilla smala vita hand på Topsys axel. Jag älskar dig därför att du varken har 

far eller mor eller vänner, därför att du är ett stackars misshandlat barn. Jag älskar dig och 

önskar att du ville vara snäll. Jag är mycket sjuk, Topsy, jag tror inte att jag lever så länge till, 

och jag är ledsen över att du ska vara så elak. Jag önskar att du ville försöka vara snäll för min 

skull – det är ju så kort tid jag är hos dig. 

    Negerflickans runda vaksamma ögon fylldes av stora klara tårar som en efter en långsamt 

droppade ner på den lilla vita handen. (Stowe, 1982, s. 198) 

Lättlästa versionen 

– Finns det ingen enda människa som du tycker om? frågade hon. 

   – Det vet jag inte, svarade Topsy. Men jag vet att jag tycker om karameller. 

   – Kan du inte försöka vara åtminstone lite snäll? 

 Topsy satt stilla. Så sa hon: 

   – Kunde mitt skinn bli vitt istället för svart så skulle jag försöka vara snäll. Då skulle kanske 

fröken Ofelia tycka lite om mig.  

   – Jag tycker om dig fast du är svart, sa Eva. (Bylock, 1995, s. 59) 

Denna bearbetning ger inte läsaren lika stor insikt i de känslor som Topsy har, eller hade. Att 

hon också blir berörd av vad Eva säger är inget som Bylock valt att ta med. Kapitlet kan i 

originalversionen få läsaren att reflektera kring den viktiga värdering som Stowe vill lyfta 

fram: barns behov att bli sedda och älskade. Genom att tolka Topsys inre tillstånd, kan läsaren 

också få förståelse för att detta är ett inre tillstånd en verklig människa kan känna. 
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8. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt knyts studien ihop genom en övergripande diskussion och slutsatser om 

resultatet ovan. Jag kommer att presentera en metoddiskussion följd av en diskussion av 

resultatet. Avslutningsvis kommer jag att presentera ett avsnitt om relevans för 

yrkesutövningen som lärare och för den framtida forskningen. 

8.1 Metoddiskussion 

Till en början hade jag svårt att bestämma hur jag skulle avgränsa min undersökning. Till sist 

bestämde jag mig för att göra en komparativ analys med fokus på innehållet i de två 

versionerna. Det vill säga, jag bestämde mig för att titta närmare på karaktärer, 

händelseförlopp och värderingar och alltså inte på språkliga detaljer. Jag anser att 

avgränsningen av resultatet blev rimligt, då en mer detaljerad nivå hade bidragit till ett för 

stort undersökningsunderlag för mitt syfte. 

En annan svårighet som jag stötte på under undersökningen var hur jag på ett tydligt sätt 

skulle presentera skillnaderna i resultatet. Det var svårt att kategorisera, då händelser och 

karaktärer tillsammans bildar berättelsens helhet. Men jag kunde med hjälp av Bylocks 

anteckningar göra den avgränsning som var nödvändig för att kunna synliggöra skillnader 

mellan de två versionerna. Jag anser även att det underlättade att presentera resultatet av 

värderingarnas förändring under respektive del, då det hade blivit rörigt att ha det som en 

egen kategori. 

Då jag använde mig av en komparativ analys för att göra denna undersökning kunde jag 

synliggöra förändringarna böckerna emellan. Med hjälp av de två olika versionerna av Onkel 

Toms stuga och Bylocks egna anteckningar har jag kunnat komma fram till ett resultat som 

jag vill tro skulle bli snarlikt om fler skulle göra samma undersökning. 

8.2 Diskussion av resultat 

Resultatet visar att de två versionerna av Onkel Toms stuga skiljer sig åt. Då sidoantalet har 

minskat markant från 330 sidor till 81 sidor är det självklart att vissa förändringar måste ske. 

Resultatet visar hur Bylock väljer att stryka karaktärer, kapitel och försköna scener som är 

våldsamma och scener som visar när någon blir kränkt. Jag anser att Bylock har gjort ett 

ytterst bra arbete med bearbetningen. Hon har lyckats att bevara de mest centrala händelserna 

och hjälper läsaren att på ett tydligt sätt orientera sig genom berättelsen.  

Som Ahlén (2003, s. 192-193) nämner är ett avskalat antal karaktärer och kapitel en viktig 

komponent för att en text ska passa en läsare som är i behov av en lättläst version. Jag anser 
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därför att Bylocks bearbetningar är relevanta för att kunna fullfölja det syfte som hon har med 

sin bearbetning, att göra boken lättläst. Bylocks val att ta bort och bearbeta karaktärer gör att 

det blir lättare för läsaren att orientera sig i berättelsen. Även borttagna kapitel hjälper läsaren 

att fånga de centrala händelserna i berättelsen vilket gör att innehållet blir enklare att förstå. 

Genom att bearbeta till lättläst ser Bylock till att fler barn och unga får möjligheten att nå de 

kunskapskrav som Skolverket (2011a, s. 223) menar att elever i årskurs 4-6 ska nå. Skolverket 

skriver att elever ska läsa: ”Några skönlitterärt betydelsefulla barn-och ungdomsboksförfattare 

och deras verk”. För de barn och unga som inte klarar av att läsa ett klassiskt originalverk, då 

det i många fall kan vara svårläst, är Bylocks lättlästa version ett bra alternativ.  

Å andra sidan visar resultatet på nackdelar med Bylocks bearbetning till lättläst. Trots att 

vissa delar av bearbetningen är nödvändiga för att boken ska bli lättläst och tillgänglig för fler 

läsare, är det av vikt att poängtera att detta även för med sig vissa betydelsebärande 

förändringar. Bylocks bearbetningar har inneburit att läsaren går miste om omkringliggande 

händelser. Läsaren tenderar även att få en annorlunda bild av händelser och karaktärer. Många 

kapitel är strukna vilket i sin tur leder till att karaktärer stryks och händelseförlopp förvinner. 

Detta påverkar berättelsen som helhet men också ibland det budskap som originalversionen 

vill förmedla. I Lgr 11 står det att eleverna ska ”[…] möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket, 2011a, s. 223). Jag 

anser att läsaren får möjlighet till detta genom att läsa den lättlästa versionen, dock i en 

begränsad utsträckning då läsaren tenderar att gå miste om många betydelsefulla 

beskrivningar av den tid som berättelsen utspelar sig i. 

Resultatet visar även att Bylocks bearbetning har lett till att många värderingar som 

originalversionen vill lyfta fram har försvunnit. Detta sker i många fall som en konsekvens av 

att hon valt att ta bort ett helt kapitel eller en viss karaktär men också för att hon själv valt att 

försköna berättelsen. Detta är enligt Parlevliet (2012) vanligt för en bearbetning då vissa 

värderingar i litteraturen ibland kan anses som opassande för barn. Skolverket (2011a) har 

valt att ägna en hel sida i Lgr 11 åt värderingar. Där framhåller Skolverket viktiga värderingar 

men även vikten av att barn och unga själva ska kritiskt värdera och reflektera över dessa. 

Skolverket menar tillexempel att elever ska kunna ”[…]göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstagande grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter” (Skolverket, 2011a, s. 12). Genom 

Bylocks bearbetning bortfaller en del värderingar som originalversonen uttrycker och 

eleverna kan gå miste om möjligheten att själva reflektera över och värdera om en handling är 
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rätt eller fel. Tenngart (2012, s. 30-31) visar i sin forskning hur vuxna tenderar att skala bort 

det som inte anses vara relevant för barn och unga att läsa. Detta har vi ett exempel på när 

våld och fula ord skalats bort i den lättlästa versionen. Läsaren tenderar således att få en 

förskönad bild av hur slavarna behandlades under den tid som berättelsen utspelar sig i. 

Läsaren får även en inkorrekt bild av den syn Stowe vill förmedla av samhället och slaveriet. 

Som nämnts i tidigare forskning framhåller även Widholm (2012, s. 40-41) att våldsamma 

scener i litteratur ger läsaren chansen att utveckla förståelse och medlidande för andra 

människor. I och med att dessa händelser har förskönats eller strukits får läsaren svårare att, 

som Skolverket skriver, ta: ”[…]avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor” (Skolverket, 2011a, s. 223).  

Sammanfattningsvis visar resultatet att Bylocks (1995) lättlästa version ger fler läsare 

möjligheten till att nå de kunskapskrav som Skolverket (2011a) framhåller i Lgr 11 angående 

läsning av ett klassikt skönlitterärt verk. Den lättlästa versionen av Bylock är att föredra för de 

läsare som har svårt att ta sig an en originalversion och som behöver ett lätthanterligt material 

för att bli uppmuntrade i sin läsning och kunna följa med i berättelsen. Däremot får läsaren 

inte samma förutsättningar som i originalversionen att nå de kunskapskrav och mål kring 

värderingar som Skolverket (2011a) framhåller.  

Avslutningsvis vill jag påpeka vikten av att det finns möjlighet i skolan att läsa både en 

originalversion och en lättläst version. Detta ger fler barn och unga förutsättningar att öka sin 

lust att läsa och utmana elever utifrån deras individuella utvecklingsnivå. Genom att 

presentera Bylocks bearbetade version för de barn som är i behov av ett lättläst verk kan man 

förhoppningsvis utveckla dem till läsare som i framtiden kommer att våga ta sig an en 

originalversion. 

8.3 Undersökningens relevans för yrkesutövningen 

Som jag nämnt ovan anser jag att denna undersökning är av stor relevans för yrket som lärare. 

Undersökningen har förtydligat skillnader mellan en originalversion och en lättläst version av 

Onkel Toms stuga. Genom att uppmärksamma dessa skillnader hoppas jag, i mitt framtida 

yrke som lärare, kunna motivera eleverna till val av bok beroende på deras förutsättningar och 

utvecklingsmöjligheter. Läsning är en viktig del i barns och ungas utveckling och det är därför 

viktigt att barnen väljer rätt böcker utifrån sina egna förutsättningar.  

Jag tror att ett bra sätt att se till att alla elever får chansen till att nå de mål som Skolverket 

(2011a) framhåller skulle kunna vara att använda klassikern i originalversion som 
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högläsningsbok i undervisningen. På så vis kan läraren läsa högt för alla elever och hen kan se 

till att alla följer med i berättelsen. Norberg (2003, s. 106-107) refererar i sin bok till Ingvar 

Lundberg och Torleiv Høien som forskar inom läs- och skrivutveckling. Lundberg och Høien 

menar att högläsningen kan kombineras med en helklassdiskussion där eleverna får dela sina 

uppfattningar och reflektioner kring de händelser och värderingar som boken präglas av. 

Lundberg och Høien anser att det krävs erfarenhet och tidigare kunskaper inom det området 

som boken behandlar för att läsaren ska kunna förstå bakgrunden till berättelsen. Läsare som 

saknar dessa erfarenheter och kunskaper kommer således att ha svårt för att ta del av den 

kunskap som läsaren blir medveten om genom att läsa mellan raderna. Därför är det troligt att 

en helklassdiskussion är ett bra tillfälle att låta alla elever få möjlighet till att förstå texten och 

dess värderingar. Detta bekräftar Bracher (2009) då han anser att helklassdiskussion är en 

viktig del i samband med högläsning av en originalversion som Onkel Toms stuga. Genom att 

läsa och reflektera tillsammans kring originalversionen får alla elever chansen att möta den 

ursprungliga berättelsen och också de viktiga värderingar som präglas i denna. 

8.4 Framtida forskning 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur ett klassiskt verk, Onkel Toms stuga, 

skiljer sig innehållsmässigt mellan den lättlästa versionen och originalversionen, detta för att 

göra redan aktiva men också framtida lärare mer medventa om de olika versionernas innehåll.  

För framtida forskning vore det således intressant att undersöka hur medvetna lärare i skolan 

är om vad de olika litterära böckerna de använder sig av faktiskt innehåller. Det vore även 

intressant att undersöka hur de väljer att använda sig av klassiska verk i undervisningen för att 

ge alla möjligheten att nå de kunskapskrav som Skolverket (2011a) framhåller. Om jag fick 

chansen att göra en empirisk studie i samspel med denna undersökning skulle det vara 

intressant att få ta del av barnens syn på det hela. En undersökning baserad på vad barn och 

unga utmärker för skillnader och framförallt hur de själva uppfattar böckerna i kontrast till hur 

vuxna analyserar dem skulle vara ett intressant arbete. 

9. Sammanfattning 
 

I denna uppsats har jag valt att undersöka hur den klassiska berättelsen Onkel Toms stuga 

skiljer sig innehållsmässigt mellan den lättlästa versionen och den klassiska originalversionen. 

De olika versioner som jämförs är originalversionen av Onkel Toms stuga skriven av Harriet 
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Beecher Stowe och i översättning av Nils Holmberg (1982) och Maj Bylocks (1995) 

bearbetade version till lättläst. Stowe förmedlar i denna berättelse hur slaveriet i Amerika såg 

ut under 1800-talet och vi får följa Onkel Toms kamp för frihet och avskaffning av slaveriet. 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka skillnader som finns mellan de två verken och 

vilken vinst det finns med att läsa originalversionen respektive den lättlästa versionen av 

Onkel Toms stuga. Det är angeläget som lärare att ha kunskap om vad de skönlitterära 

böckerna förmedlar till eleverna och det är även därför jag valde att genomföra denna 

undersökning. De frågor som besvarades var: Vad har strukits i den lättlästa versionen? Vad 

har förskönats i den lättlästa versionen? Vilka värderingar har gått förlorade i och med 

omskrivningen av originalversionen till en lättläst version? För att kunna genomföra denna 

studie har jag använt mig av en komparativ analysmetod. Denna analysmetod används för att 

upptäcka likheter och skillnader mellan två verk.  

Resultatet visar på att Bylocks bearbetning leder till att fler läsare får möjligheten till att nå de 

kunskapskrav som Skolverket (2011a) framhåller i Lgr 11 angående läsning av ett klassikt 

skönlitterärt verk. Dock visar resultatet att läsaren tenderar att förlora värderingar som 

framhålls i originalversionen men som bearbetas bort i den lättlästa versionen. Även viktiga 

händelseförlopp försvinner när Bylock väljer att ta bort vissa kapitel, karaktärer eller försköna 

vissa delar från originalversionen. Sammanfattningsvis kan denna undersökning påvisa 

skillnader mellan att läsa en originalversion respektive en lättläst version av en klassiker som 

Onkel Toms stuga.  
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