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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Forskning visar att läskunnigheten i Sverige har blivit sämre hos såväl vuxna som hos barn. En 

studie från 2013 utförd av Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

visar att 800 000 vuxna människor i Sverige har lässvårigheter. Elever i den svenska skolan är 

inget undantag.1 

   En av förklaringarna som lyfts fram till den försämrade läskunnigheten är att allt mindre 

skönlitteratur läses i samhället idag än tidigare. Bristande litterära förkunskaper hos elever har 

också gjort det svårare för lärare att utöva litteraturundervisning i skolan. Som en konsekvens 

av detta väljer många lärare att fokusera på andra delar av svenskundervisningen än den litterära 

delen. 

     Som ett svar på den försämrade läskunnigheten har Myndigheten för Tillgängliga Medier 

inlett ett samarbete med LL-förlaget (LL = lättläst) med syftet att distribuera lättläst litteratur 

(LL-litteratur). LL-litteratur kan både bestå av lättläst facklitteratur och lättläst skönlitteratur. 

En del av den lättlästa skönlitteraturen som ges ut är adaptationer av redan utgivna skönlitterära 

verk.2  

     Forskning visar att LL-litteratur kan öka läsförståelsen hos personer som har dyslexi, läs-

svårigheter och svenska som andraspråk. Det är alltså inte endast yngre barn som kan ha 

användning för LL-litteratur, utan alla personer med behov oavsett ålder.3 I skolans värld skulle 

LL-litteratur därför kunna ha en plats i undervisningen för att möta elevers olika särskilda 

behov. Skolans värdegrund framhäver dessutom att skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.4  

     Att LL-litteratur kan underlätta läsningen för elever med dyslexi, lässvårigheter och svenska 

som andraspråk är naturligtvis positivt utifrån ett pedagogiskt perspektiv och vinsterna kan 

onekligen vara stora för dessa elevgrupper. Men i litteraturundervisningen ska skönlitteratur 

inte endast bidra till att utveckla elevers läsförmåga, den ska också bidra till att utveckla elevers 

                                                           
1 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter [Elektronisk resurs], Statistiska centralbyrån, 2013, 

s. 26ff, (hämtad 2016-04-03). 
2 Myndigheten för tillgängliga medier, Om lättläst [elektronisk resurs] (hämtad 2016-04-03). 
3 Myndigheten för tillgängliga medier, Marknadsföring av lättläst [elektronisk resurs] (hämtad 2016-04-03). 
4 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, s. 6. 
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fiktionsförståelse.5 Få undersökningar har utförts om den lättlästa skönlitteraturens möjligheter 

till att utveckla fiktionsförståelse.   

     De svårigheter med läsningen som dyslexi och lässvårigheter innebär behöver inte alls 

stämma överens med förmågan till fiktionsförståelse. Därför är det intressant att undersöka om 

lättläst skönlitteratur har möjligheten att utmana läsare i deras fiktionsförståelse eller om det 

förenklade språkformatet medför kompromisser i det avseendet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa i vilken utsträckning LL-adapterad skönlitteratur kan 

användas för att utveckla gymnasieelevers fiktionsförståelse i undervisningen i jämförelse med 

icke lättläst skönlitteratur. Många elever har en svag läsförmåga och är i behov av särskilda 

åtgärder där lättläst skönlitteratur skulle kunna fylla detta behov. Men om lärare ska använda 

lättläst skönlitteratur i undervisningen bör de också vara medvetna om huruvida den har någon 

inverkan på elevers fiktionsförståelse. Med avseende på ovanstående syfte ställer jag följande 

fråga i föreliggande studie: 

 

 På vilket sätt och i vilken utsträckning skiljer sig möjligheterna till att utveckla fiktions-

förståelse med LL-adapterad skönlitteratur i jämförelse med icke lättläst skönlitteratur i 

avseende på karaktärsdjup, tematik och narrativ? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Definition av fiktionsförståelse 

Enligt Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller i Fiktionsförståelse i skolan: 

svensklärare omvandlar teori till praktik, 2012, innebär fiktionsförståelse ”att kunna gå från 

ytan till djupet och att smälta samman större helheter av texten, att kunna gå utanför texten och 

jämföra med såväl egna upplevelser som andra texter och att kunna granska texten kritiskt”.6 

Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller beskriver också fiktionsförståelse som en utvecklad 

läskompetens eller komplex läsförmåga.7  

                                                           
5 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, s. 160f. 
6 Mossberg Schüllerqvist, Ingrid & Olin-Scheller, Christina, Fiktionsförståelse i skolan: svensklärare omvandlar 

teori till praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 59. 
7 Mossberg Schüllerqvist, Ingrid & Olin-Scheller, Christina, 2011, s. 59. 
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     Anders Palm menar i sin artikel ”Att tolka texten”, 2002, att läsning av skönlitteratur innebär 

en tolkning och att tolkningen är en förutsättning för litteraturens existens.8 Staffan Thorson 

utvidgar detta resonemang i sin artikel ”Blivande svensklärare om att ’läsa’ och ’förstå’ förstå 

skönlitteratur”, 2009, och menar att tolkningen beror på läsarens litterära repertoarer.9 Thorson 

använder begreppet litterära repertoarer synonymt med Mossberg Schüllerqvists och Olin-

Schellers definition av fiktionsförståelse. Enligt Thorson består den litterära repertoaren av 

tidigare litterära erfarenheter och kunskaper om litteraturens form.  Dessa erfarenheter och 

kunskaper använder läsaren sedan i sin tolkning av fiktionen. Beroende på hur mycket kunskap 

och erfarenhet läsaren har blir fiktionstolkningen mer eller mindre komplex.10 

   Örjan Torell diskuterar i Hur gör man en litteraturläsare?, 2002, litterär kompetens utifrån 

begreppen konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transfer. Torell menar 

att alla människor är fiktionsskapare av naturen och benämner denna egenskap som 

konstitutionell kompetens. Vidare menar Torell att människan kan förbättra sin litterära 

kompetens genom att förvärva litterära kunskaper. Detta benämner Torell som performans-

kompetens. Literary transfer innebär läsaren använder sina egna livserfarenheter i text-

tolkningen och därigenom tillför texten mening. Torell menar att den litterära kompetensen är 

spänningsförhållandet mellan den konstitutionella kompetensen, performanskompetensen och 

literary transfern.11 Precis som Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller och Thorson menar 

Torell att fiktionstolkning är en förmåga som går att förbättra genom läsning och förvärvandet 

av litterära kunskaper.  

     I min undersökning kommer jag att använda begreppet fiktionsförståelse enligt Mossberg 

Schüllerqvists och Olin-Schellers definition. Jag kommer också att utgå ifrån Thorsons 

definition av litterär kompetens, vilken påminner om Mossberg Schüllerqvists och Olin-

Schellers definition av fiktionsförståelse. Jag kommer dock att använda begreppet fiktions-

förståelse i texten. Således kommer jag inte att skilja på medfödda tolkningskompetenser och 

förvärvade tolkningskompetenser på det sättet som Torell gör. 

 

                                                           
8 Palm, Anders, ”Att tolka texten”, i Litteraturvetenskap: en inledning, 2002, 2., [rev. Och utök.] uppl., 

Bergsten, Staffan (red.), Studentlitteratur, Lund, 2002, 189ff. 
9 Thorson, Staffan, ”Blivande svensklärare om att ”läsa” och ”förstå” förstå skönlitteratur”, 2009, i Läsa bör 

man-?: den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. (1. uppl.), Kåreland, L (red.), Stockholm: Liber, 

2009, s. 99 & 108f. 
10 Thorson, Staffan 2009, s. 99 & 108f. 
11 Torell, Örjan, Hur gör man en litteraturläsare?: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och 

Finland : [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture] / Örjan Torell (red.) ..., 

Institutionen för humaniora, Mitthögskolan, Härnösand, 2002, s. 81ff. 
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2.3 Definition av LL-litteratur 

Redan 1968 gavs den första LL-romanen ut i Sverige, men det var inte förrän 1991 som LL-

utgivningen började på allvar då LL-förlaget bildades efter ett statligt initiativ. Målgrupperna 

som LL-litteraturen riktar sig till varierar mellan alltifrån personer med funktionsnedsättningar, 

personer med dyslexi, personer med svenska som andraspråk, äldre samt personer som är 

allmänt lässvaga. För att en text ska anses som lättläst presenterar LL-förlaget en rad kriterier 

som måste uppfyllas enligt följande: 

 

- Texten ska utgå från läsaren. Den ska anpassas till vilken typ av läsare den vänder sig 

till. 

- Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt. 

- Sammanhanget ska vara tydligt. Läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper. 

- I texten ska vardagliga ord användas och raderna ska vara korta. 

- I layouten ska text och bild samspela.12 

 

Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg presenterar i Vad är Lättläst?, 2008, fler kriterier 

som ett komplement till LL-förlagets egna kriterier: 

 

- Texten ska ha en författarröst och ett personligt tilltal. 

- Texten ska växla mellan långa och korta meningar. 

- I texten ska det finnas ord som sammanbinder meningarna.  

- Långa substantiv ska undvikas.  

- Främmande och svåra ord ska undvikas.  

- Orsakssambanden i texten ska vara tydligt förklarade. 

- Aktiv form av verb ska användas mer än passiv form av verb. 

- Texten ska innehålla praktiska exempel.13 

 

LL-förlaget delar in LL-litteratur i tre nivåer.14 Nivå 1 innebär att texterna har ett enkelt 

innehåll, en tydlig kronologi och innehåller många bilder. Språket är vardagligt och konkret 

                                                           
12 Myndigheten för tillgängliga medier. Marknadsföring av lättläst [Elektronisk resurs] (hämtad 2016-04-03). 
13 Lundberg, Ingvar & Reichenberg, Monica, Vad är lättläst [Elektronisk resurs], Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, Härnösand, 2008, s. 8. 
14 Myndigheten för tillgängliga medier. Marknadsföring av lättläst [Elektronisk resurs]  

(hämtad 2016-04-03). 
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och meningarna består mest av huvudsatser. Den främsta målgruppen för nivå 1 är personer 

med utvecklingsstörning samt grupper med särskilda behov.15  

    Nivå 2 av LL-litteratur är den allra vanligaste utgivningen. Texterna i nivå 2 innehåller både 

enkla och svåra ord och när det förekommer svåra ord förklaras dessa. Texterna illustreras också 

med bilder. Språket är vardagligt och konkret och innehåller inget bildspråk. Texterna 

förutsätter inte att läsarna har några förkunskaper, utan allt innehåll i texterna förklaras. 

Målgruppen har inga intellektuella funktionshinder, utan nivå 2 riktar sig till dem med 

lässvårigheter. Invandare, ovana läsare och dyslektiker hör också till denna grupp.16 

      Inom nivå 3 är texterna längre och kan vara helt utan bilder. Orden är ovanligare och 

svårare. Meningarna är något längre och de innehåller ibland bisatser. Det kan även förekomma 

ett visst bildspråk i texterna.  Målgruppen för denna nivå har inga intellektuella funktionshinder 

och de förutsätts ha förkunskaper om texternas innehåll. Läsovana, invandrare och dyslektiker 

hör till denna grupp.17 

     De olika nivåerna för LL-litteratur och de kriterier som ovan presenterats är riktade till LL-

litteratur i allmänhet och avser inte endast lättläst skönlitteratur. LL-litteraturens form kan 

därför skilja sig åt beroende på vilken genre den skrivs för. Det finns inga kriterier som är 

explicit riktade till lättläst skönlitteratur bortsett från dessa generella kriterier. De flesta av 

kriterierna avser dessutom språket som sådant, få av dem berör fiktionsförståelse. Detta gör min 

undersökning särskilt intressant eftersom fiktionsförståelse, givet dessa kriterier, inte verkar 

vara LL-litteraturens primära fokus. 

 

2.4 Tidigare forskning om LL-litteratur 

Mycket av forskningen om LL-litteratur har riktat sig till den språkliga uppbyggnaden med 

avseende på syntax, mängden svåra ord och meningslängd. I min analys ska inte den språkliga 

uppbyggnaden undersökas eftersom uppsatsens syfte avser möjligheterna till att utveckla 

fiktionsförståelse. Jag kommer ändå kortfattat att presentera vad aktuell forskningen har att säga 

om LL-litteratur och dess språkliga uppbyggnad. Därefter kommer jag att redogöra för vad 

aktuell forskning har att säga om LL-litteratur och förståelsen av det förmedlade innehållet i 

den. 

     I artikeln ”Läsförståelse – lättare med rätt bagage” i Vetenskapsrådets Den hemliga läskoden 

– aktuell forskning om läsning, 2006, diskuterar Håkan Borgström olika uppfattning om 

                                                           
15 Sundin, Maria, Lättläst: så funkar det, Jure, Stockholm, 2007, s. 174. 
16 Sundin 2007, s. 175. 
17 Sundin 2007, s. 175f. 
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läsförståelse. I artikeln nämns att Lars Melin i sin forskning har visat att komplexa menings-

uppbyggnader med exempelvis bisatsflätning, långa fraser och sammansatta ord försvårar 

läsningen för svaga läsare. Vidare menar Melin att texters begriplighet har med korttidsminnet 

att göra och att komplexa meningar anstränger korttidsminnet vilket försvårar läsningen.18 

     I artikeln nämns också att Lundberg och Reichenberg i sin forskning har visat att elever har 

svårt att förstå innehållet i läroböcker när texterna är koncentrerade med långa och sammansatta 

ord. Vidare menar Lundberg och Reichenberg att en frekvent användning av substantiv och en 

avsaknad av textbindningar är försvårande faktorer för lässvaga elever.19  

     Lundberg och Reichenberg framhäver dock att LL-litteratur inte endast får reduceras till ord- 

och syntaxförenklingar. De menar att skönlitterär läsning innebär en tolkning av en läsare i 

mötet med texten. Därför kan inte LL-litteratur endast bedömas utifrån den språkliga 

uppbyggnaden. Även mängden av textluckor spelar in.20 Lundberg och Reichenberg menar att 

alltför många textluckor försvårar läsningen för svaga läsare.21 

     1981 utförde Walter Kintsch och James Miller en undersökning om hur minskade text-

luckor i en text påverkade svagare läsare. I försöket hade en text omarbetats till att textluckor 

som krävde att läsaren behövde läsa mellan raderna för att förstå innehållet istället förklarades 

uttryckligen i texten. Försöket visade att svaga läsare gynnades av detta men att de starka 

läsarna inte fick tillräckligt med utmaning.22 Isabel Becks är inne på samma spår och 

argumenterar för vikten av att anpassa texterna till läsarens förutsättningar och beskriver det 

som en balansgång mellan att ha alltför mycket eller allt för lite underförstådd information i 

LL-texterna.23 

     Isabel Beck, Margaret McKeown och Jo Worthy har i en annan undersökning låtit elever 

läsa läroböcker som både varit lättlästa och icke lättlästa. Efter läsningen skulle eleverna 

återberätta innehållet och sedan svara på frågor om det. Ett av syftena med studien var att 

undersöka vad som engagerade eleverna i en text och vad som behövdes för att eleverna skulle 

kunna nå en djupare förståelse av innehållet. Resultatet visade att elever utan förkunskaper om 

textens innehåll förstod innehållet bättre i den lättlästa versionen av läroboken. De elever som 

                                                           
18 Borgström, Håkan, Den hemliga koden – aktuell forskning om läsning, Vetenskapsrådet, Stockholm. 2006,  

s. 62. 
19 Borgström 2006, s. 65. 
20 Lundberg & Reichenberg 2008, s. 30 – 32. 
21 Borgström 2006, s. 65. 
22 Kintsch, W. & Miller, R, Readability: A view from cognitive psychology, i Teaching Research Reviews. 

Newark, DE: International Reading Association, 1981, s. 220ff. 
23 Beck, I., I., McKeown, M. G., Sinatra, G. M., & Loxterman, J. A, Revising social studies text from a text 

processing perspective: Evidence of improved comprehensibility, Reading Research Quarterly, 26, 1991,  

s. 251ff. 
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hade goda förkunskaper om textens innehåll fick däremot ingen positiv effekt av att texten var 

lättläst. Detta förklarar Beck, McKeown och Worthy med att en text måste utmana läsaren för 

att läsaren ska bli aktiv i sin läsning. Beck, McKeown och Worthy framhåller aktiv läsning som 

en förutsättning för att kunna utveckla djupare kunskap och förståelse av det lästa i en text.24 

      Samtliga av dessa forskare är eniga om att LL-litteratur kan ha en positiv effekt på svaga 

läsare, men att texterna måste anpassas individuellt för att läsaren ska kunna utmanas och 

därmed utveckla sin läsförmåga och läsförståelse. Undersökningarna är gjorda med läroböcker 

som källmaterial och inte skönlitteratur som jag ska använda i min undersökning. Jag menar 

ändå att min undersökning går att relatera till denna forskning i huruvida textens tomma luckor 

påverkar förståelsen av det lästa. Oavsett om en text är fiktions- eller faktabaserad måste läsaren 

tolka och avkoda texten. 

 

3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Undersökningens teoretiska utgångspunkt 

Det finns olika skolor inom litteraturvetenskapen som skiljer sig i synen på läsarens roll i 

meningsskapandet vid läsning av fiktion. Lars Wolf diskuterar skillnaden mellan dessa skolor 

i Läsaren som textskapare, 2002. På den ena sidan finns det de forskare som menar att det finns 

en objektiv mening inneboende i litteraturen bortom läsaren. Hit hör nykritiken och 

strukturalismen som växte fram under 1900-talets första hälft. Dessa skolor uppkom som en 

reaktion mot den tidigare litteraturforskningen som sökte tolka litteraturen utifrån författaren 

som skrev den.25 

     På den andra sidan finns det de forskarna som menar att texten inte har någon inbyggd 

mening i sig och att mening endast kan uppstå i mötet mellan text och läsaren. Hit hör 

receptionsteoretiker som Louise Rosenblatt, Jonathan Culler och Stanley Fish. Dessa forskares 

ståndpunkter skiljer sig åt sinsemellan i hur de anser att mening uppstår i mötet med läsaren 

och i vilken utsträckning de ser texten i sig som meningsbärare. Gemensamt för dem är dock 

att de alla anser att läsaren är medskapare i tolkningen av texten.26 

     Utgångspunkten i min undersökning är att det finns utrymme för självständiga tolkningar i 

mötet mellan text och läsare. Således utgår jag ifrån Rosenblatts, Cullers och Fishs tankar om 

                                                           
24 Beck, I. L.,McKewon, M.G., & Worthy, J, Giving a text voice can improve students understanding, i  Reading 

Research Quarterly, Vol.30 No.2, 1995, s. 220ff. 
25 Wolf, Lars, Läsaren som textskapare, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 16f. 
26 Wolf 2002, s. 20f. 
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läsaren som medskapare i tolkningen av texten. Vidare utgångspunkt i undersökningen är att 

olika texter lämnar mer eller mindre utrymme för tolkning och att läsaren utmanas mer eller 

mindre i sin fiktionsförståelse beroende på vilken text läsaren möter. 

     Receptionsteoretikern Wolfgang Iser har bidragit med mycket till receptionsforskningen. 

Iser har i sin forskning skapat begreppet textens tomma luckor. Iser betonar läsarens interaktion 

med texten och menar att texten erbjuder tomma luckor som läsaren fyller i vid sin läsning. Vad 

läsaren fyller textens tomma luckor med påverkar i sin tur tolkningen av texten. Enligt detta 

resonemang består textens tomma luckor av icke uttryckt mening i texten. Dessa textluckor 

förväntas läsaren att fylla i med egna tolkningar utifrån erfarenheter från det egna livet, 

erfarenhet från tidigare läst litteratur, samt utifrån kunskaper om litteraturens form såsom 

exempelvis genrekunskaper och kännedom om berättartekniska grepp.27  

      I denna tolkningsprocess menar Iser att läsaren grupperar olika delar av den skrivna texten 

och interagerar dem med varandra. I denna process uppstår textluckor som läsaren måste över-

brygga för att kunna skapa ett övergripande sammanhang i det lästa.28 Således måste det finnas 

ett samband mellan textluckorna och den skrivna texten för att läsaren ska kunna tolka texten. 

Olika texter kan därmed ge mer eller mindre utrymme för självständiga tolkningar.29 Om allting 

förklaras i detalj i texten lämnas inget utrymme för textluckor och därmed heller inget utrymme 

självständiga tolkningar.30 

     En annan receptionsteoretiker som bidragit mycket till forskningen om fiktionsförståelse är 

Judith Langer. Langer har utvecklat en teori som innebär att en läsare genomgår fem läs-

processfaser i utvecklandet av sin fiktionsförståelse. I den första fasen vandrar läsaren in i den 

skönlitterära världen och skapar ordning inom den med enkla medel. Läsaren skapar förståelse 

genom det som uttrycks explicit i texten och inte genom textens luckor.31 

     I den andra läsprocessfasen rör sig läsaren inom den skönlitterära föreställningsvärlden. 

Läsaren skapar förståelse genom att använda erfarenheter och kunskaper från det egna livet i 

sin tolkning av texten. Inom denna läsprocessfas använder läsaren textens tomma luckor för att 

skapa mening i det lästa.32 

                                                           
27 Iser, Wolfgang, The range of interpretation, Columbia University Press, New York, 2000, s. 5, 62f & Iser, 

Wolfgang, The act of reading: a theory of aesthetic response, Routledge, London, 1978, s. 34ff. 
28 Iser, Wolfgang, The Reading Process: a Phenomenological Approach in New Literary History, Vol. 3, No. 2, 

On Interpretation, 1972, s. 289. 
29 Iser 1972, s. 282ff. 
30 Wolf 1978, s. 280. 
31 Langer, Judith A., Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, Daidalos, 

Göteborg, 2005, s. 32. 
32 Langer 1995, s. 33. 
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     Inom den tredje läsprocessfasen distanserar sig läsaren från texten. Läsaren använder texten 

för att skapa förståelse i det egna livet. Denna fas skiljer sig från de övriga faserna i det 

avseendet att den oftast inte inträffar under själva läsningen. Istället reflekterar läsaren i 

efterhand över texten i förhållandet till det egna livet. Denna fas används inte lika ofta som de 

andra läsprocessfaserna eftersom all skönlitteratur inte alltid behöver beröra det egna livet.33 I 

min analys kommer jag inte att undersöka om romanerna möjliggör denna läsprocessfas 

eftersom analysen då riskerar att bli alltför spekulativ. För att undersöka om en roman möjliggör 

den tredje läsprocessfasen är det bättre, enligt mig, att använda läsaren som undersöknings-

objekt och inte endast texten. 

     Inom den fjärde läsprocessfasen använder läsaren kunskaper om litteraturens form för att 

skapa helhet och sammanhang i texten. Detta exempelvis genom att analysera berättar-

perspektiv eller tematik i texten. Läsaren distanserar sig mot texten och skapar helhet och 

sammanhang genom de litteraturvetenskapliga verktyg som behärskas.34 Läsningen inom den 

fjärde läsprocessfasen innebär också en kritisk läsning. Exempelvis kan läsaren ställa olika 

perspektiv mot varandra och pröva trovärdigheten i dem. Ett exempel på detta är ifrågasättandet 

av trovärdigheten hos berättaren i texten.35 

     Inom den femte läsprocessfasen har läsaren utvecklat en djup fiktionsförståelse som kan 

användas i helt andra och orelaterade sammanhang än i den lästa texten. Exempelvis kan en 

läsare som befinner sig inom den femte läsprocessfasen, baserat på diskurserna som 

framkommer i den lästa romanen, få en inblick i den samtida samhällskontexten som romanen 

tillkommit i.36 

     Genom att kombinera Isers och Langers receptionsteorier kan jag både undersöka på vilket 

sätt texterna erbjuder möjligheter till att utveckla fiktionsförståelse och i vilken utsträckning. 

Langers receptionsteori möjliggör en gradering av möjligheterna till att utveckla fiktions-

förståelse. Isers receptionsteori bidrar med att förklara varför texterna skiljer sig åt med hjälp 

av begreppet textens tomma luckor. 

 

                                                           
33 Langer 1995, s. 33f. 
34 Langer 2005, s. 34ff. 
35 Langer, Judith A., Envisioning knowledge: building literacy in the academic disciplines, Teachers College 

Press, New York, 2011, s. 23ff. 
36 Langer 2011, s. 23ff. 
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4. Metod 

4.1 Metod och disposition 

I undersökningen kommer jag att jämföra en roman med en LL-adaptation utav romanen. 

Analysen kommer således att vara komparativ. De texter som jag har valt att jämföra är Mary 

Shelleys Frankenstein eller den moderne Prometeus, 1818, och LL-förlagets LL-adaptation 

utav den från 1994.37 Jag har dock inte kunnat hitta någon information gällande vilken av LL-

förlagets nivåer som LL-adaptationen tillhör. Den språkliga framställningen i romanen antyder 

dock att den rimligtvis bör tillhöra antingen nivå 2 eller 3. Valet att jämföra en roman med en 

LL-adaptation utav den möjliggör en jämförelse av samma karaktärer, tematik och narrativ 

vilket inte hade varit möjligt om jag valt att jämföra en roman med en orelaterad LL-roman. 

     De olika versionerna av Frankenstein kommer fortsättningsvis att benämnas som 

”originalversionen” och ”LL-adaptationen”. Jag är väl medveten om att den undersökta utgåvan 

av Frankenstein inte är den utgivna originalversionen. Jag har ändå valt att använda detta 

begrepp eftersom det då framgår tydligt i texten till vilken av textversionerna som jag refererar 

till.  

     För att skapa en struktur i analysen kommer jag att använda mig av tre olika analys-

kategorier. Dessa tre analyskategorier avser karaktärsdjup, tematik och narrativ. I analysen av 

karaktärsdjupen kommer jag att undersöka om texten erbjuder en platt karaktärsbeskrivning 

med få textluckor eller om texten erbjuder en komplex karaktärsbeskrivning med många 

textluckor.38 Om en läsare konfronteras med många textluckor i texten utmanas den bättre i sin 

fiktionsförståelse än om en läsare konfronteras med få textluckor.39  

     Jag kommer att begränsa mig till att endast undersöka Victor Frankensteins och monstrets 

karaktärsdjup. Anledningen till att flera karaktärers karaktärsdjup inte undersöks beror på 

utrymmesbrist. Varför jag har valt att undersöka just dessa karaktärer beror på att de har en 

betydande och viktig roll i romanerna. I analysen av Frankensteins och monstrets karaktärs-

djup kommer jag att jämföra utdrag från originalversionen med likvärdiga utdrag från LL-

adaptationen för att undersöka vad som förändrats, bevarats eller tagits bort i LL-adaptationen. 

                                                           
37 I fortsättningen kommer Frankenstein eller den moderna Prometeus för enkelhetens skull att förkortas till 

Frankenstein i brödtexten. 
38 Hoffman, Michael J. & Murphy, Patrick D. (red.), Essentials of the theory of fiction, 2. ed., Duke University 

Press, Durham, N.C., 1996, s. 36. 
39 Iser 2000, s. 5 & 62f. 
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     Inom den andra analyskategorin kommer jag att analysera romanernas tematik. Med termen 

tematik menar jag återkommande centrala idéer eller motiv i berättelsen.40 Tematiken kommer 

att analyseras på ett liknande sätt som karaktärsdjupen. Utdrag från originalversionen och LL-

adaptationen kommer att presenteras och jämföras med avseende på möjligheter till tematiska 

tolkningar. I jämförelsen kommer jag att undersöka om tematiken är bevarad i LL-adaptationen 

och om temat i så fall gestaltas på ett likartat sätt som i originalversionen eller om gestaltningen 

skiljer sig.  

     För att en läsare ska kunna utföra tematiska tolkningar krävs det att läsaren objektifierar läs-

upplevelsen och använder litteraturvetenskapliga kunskaper i tolkningen. Det är något som 

inträffar i Langers fjärde läsprocessfas och kräver en komplex fiktionsförståelse.41 Denna 

analyskategori kommer därför att kunna användas till att besvara frågan om textversionerna 

erbjuder möjligheter till att utveckla en komplex fiktionsförståelse.42 I analysen av tematiken 

kommer jag att begränsa mig till att undersöka temana vetenskap, natur och ensamhet. 

Anledningen till varför jag har valt att undersöka dessa teman beror på att de har en tongivande 

roll i romanerna. 

     Den tredje analyskategorin avser att undersöka om det finns några skillnader och likheter i 

narrativet i de olika textversionerna. I en narrativanalys undersöks berättandets och berättelsens 

natur, funktion och struktur.43 I Narrativanalys, 2013, definierar Jimmy Vulovic narrativ som 

en berättande framställning. En narrativanalys besvarar således frågan om hur en berättelse 

berättas. Detta kan exempelvis besvaras genom att undersöka berättarperspektiv, exposition och 

fabula.44 

     I analysen av narrativet kommer jag att undersöka vilka berättare som kommer till tals i de 

olika textversionerna. Jag kommer även att undersöka likheter och skillnader i hur exposition, 

händelseförlopp och känslouttryck förmedlas. Narrativet i en berättelse kan ge mer eller mindre 

utrymme för tomma luckor i texten vilket i sin tur påverkar möjligheterna till att utveckla 

fiktionsförståelse. I jämförelsen av de olika textversionerna kommer jag därför att undersöka 

om narrativen ger upphov till få eller många textluckor. Forskning visar att lässvaga personer 

                                                           
40 Kirszner, Laurie G & Mandell, Stephen R, Literature: reading, reacting, writing, Compact 4th ed, Harcourt 

College Publishers, Fort Worth, TX, 2000, s. 3f. 
41 Langer 2005, s. 34ff. 
42 Langer 2005, s. 34ff. 
43 Skalin, Lars-Åke, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, i Litteraturvetenskap – en inledning, 2002, 

2., [rev. och utök.] uppl., Staffan Bergsten (red.), Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 173. 
44 Vulovic, Jimmy, Narrativanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 5ff & 64f. 
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har svårt att förstå texter med ett avancerat narrativ.45 Samtidigt erbjuder ett avancerat narrativ 

möjligheter att utveckla en komplex fiktionsförståelse eftersom läsaren blir utmanad 

läsningen.46 Därför är det intressant att undersöka om narrativet i LL-adaptationen har 

förändrats i jämförelse med narrativet i originalversionen.  

     Analyskategorier angränsar emellanåt till varandra och kan ibland vara svåra att särskilja. 

Exempelvis kan gestaltningen av karaktärsdjupen sammanfalla med narrativet i berättelsen. 

Trots detta har jag ändå valt att använda mig av denna disposition och dessa analyskategorier 

eftersom eventuella likheter och skillnader mellan de olika textversionerna framträder tydligt 

genom detta tillvägagångsätt. 

     I analysen av de olika textversionerna kommer jag att använda Isers receptionsteori om 

textens tomma luckor för att synliggöra textversionernas möjligheter till att utveckla fiktions-

förståelse. Resultaten kommer sedan att relateras till Langers teori om läsprocessen fem faser 

med syftet att belysa i vilken utsträckning textversionerna erbjuder möjligheter till att utveckla 

fiktionsförståelse. Dock kan det bli svårt att hänvisa alla analysresultat till någon utav Langers 

läsprocessfaser. Men syftet med undersökningen är inte att kategorisera romanerna utifrån 

Langers läsprocessfaser. Syftet med undersökningen är att undersöka i vilken utsträckning LL-

adapterad skönlitteratur kan användas för att utveckla gymnasieelevers fiktionsförståelse i 

undervisningen i jämförelse med icke lättläst skönlitteratur. För att uppnå detta syfte använder 

jag Langers receptionsteori som ett medel för att påvisa eventuella skillnader mellan text-

versionerna. En precis kategorisering av samtliga analysresultat är inte nödvändig givet 

undersökningens syfte. 

     Den komparativa analysen av de båda textversionerna av Frankenstein kommer att ske 

löpande i texten i ett separat analysavsnitt. Analysavsnittet har delats in i underrubriker som 

svarar mot undersökningens analyskategorier. I ett särskilt avsnitt, i slutet av varje undersökt 

analyskategori, kommer jag sedan att tillämpa Isers och Langers receptionsteorier utifrån 

resultaten från jämförelsen av de olika textversionerna. Genom denna disposition synliggörs 

resultaten på ett tydligt och effektivt sätt. Undersökningens slutsats och sammanfattande 

diskussion kommer att presenteras separat i ett eget avsnitt efter analysavsnittet.  

     Uppsatsen avslutas sedan med en didaktisk diskussion där undersökningens resultat kommer 

att relateras till den lättlästa skönlitteraturens förutsättningar i litteraturundervisningen. Själva 

analysen kommer således inte ha ett undervisningsperspektiv, utan analysen ska undersöka 

                                                           
45 Schmidl, Helen, Från vildmark till grön ängel: receptionsanalyser av läsning i åttonde klass, Makadam, Diss. 

Uppsala: Uppsala universitet, 2008, s. 124 & 131. 
46 Langer 2005, s. 34ff. 



13 

 

möjligheterna till att utveckla fiktionsförståelse utifrån Langers och Isers receptionsteorier på 

ett generellt plan. I den efterföljande diskussionen kommer jag sedan att resonera om den 

lättlästa skönlitteraturens möjligheter och begränsningar i litteraturundervisningen utifrån 

resultaten som analysen har genererat. 

 

4.2 Urval och källkritik 

Utifrån ett källkritiskt perspektiv kan undersökningens tillvägagångsätt och urval i käll-

materialet ifrågasättas. Exempelvis kan inte all text i romanerna analyseras eftersom 

undersökningen då skulle bli för stor. Därför måste ett urval ske och de utdrag och citat som 

presenteras måste vara representativa. Om detta inte utförs på ett balanserat sätt riskerar 

undersökningen att bli onyanserad. Dessutom innefattar analysen av citaten och utdragen en 

tolkning, vilket kan resultera i att resultaten från analysen kan bli alltför subjektiva. För att 

undvika detta kommer jag att vara noggrann med att synliggöra mina resonemang och vara 

nyanserad i min argumentation. Genom detta tillvägagångsätt kan undersökningens 

resonemang bättre värderas objektivt. 

     Ytterligare en källkritisk aspekt avser valet av källmaterial. Anledningen till att jag valt att 

använda Frankenstein i min undersökning beror på att den ofta läses i skolan och därmed ändå 

kan ses som representativ för ett undervisningssammanhang. Att jag valt att undersöka endast 

en LL-roman aktualiserar frågan om huruvida det går att utröna några generella slutsatser om 

LL-romaner. Valet att använda endast en LL-roman har dock en styrka; analysen och jämförelse 

kan bli mer djupgående och nyanserad än om jag valt att jämföra flera romaner med varandra. 

Dessutom finns det ett värde i sig att undersöka om LL-adaptationen av Frankenstein kan 

användas till att utveckla elevers fiktionsförståelse. Undersökningen behöver nödvändigtvis 

inte utröna i några generella slutsatser. 

      En sista källkritisk aspekt jag vill nämna avser adaptationsprocessen av LL-utgåvan av 

Frankenstein. Det råder oklarheter kring hur adaptationsprocessen egentligen gått till. Det finns 

ingen dokumentation om adaptationsprocessen och det finns heller ingen information om vilken 

utgåva av Frankstenstein som LL-adaptationen är baserad på. Det är möjligt att LL-

adaptationen inte ens utgår ifrån någon specifik utgåva. Jag menar dock att denna oklarhet inte 

har någon betydelse för resultaten av undersökningen givet undersökningens syfte. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning LL-adapterad skönlitteratur kan användas för 

att utveckla gymnasieelevers fiktionsförståelse i undervisningen i jämförelse med icke lättläst 

skönlitteratur. Det behöver nödvändigtvis inte finnas någon direkt koppling mellan romanerna 

som undersöks för att syftet ska kunna uppnås. 
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5.0 Studiens undersökta roman 

5.1 Frankenstein eller den moderne Prometeus 

Frankenstein är en berättelse om vetenskapsmannen Victor Frankenstein och hans skapelse som 

han kallar för ”monstret”. Monstret vill leva ett lyckligt liv men passar inte in i den mänskliga 

gemenskapen. Han är oerhört ful och sammansatt av groteska likdelar. Alla som kommer i 

närheten av monstret reagerar med rädsla och förskräckelse. På grund av detta tvingas monstret 

att driva omkring i samhället som en utstött.  I sin ensamhet börjar monstret anklaga sin skapare, 

Victor Frankenstein, för den misär som han lever i. Monstret mördar därför Frankenstein bror 

William och ser till att familjens hembiträde Justine blir falskt anklagad för mordet. Efter att 

monstret även mördat Frankensteins vän, Henry Clerval, och Frankensteins fru, Elizabeth, 

beslutar sig Frankenstein för att leta rätt på monstret. Frankenstein jagar monstret ända bort till 

Nordpolen där han blir hjälpt av en kapten på ett expeditionsfartyg som också är på väg till 

Nordpolen. 
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6. Analys  

6.1. Karaktärsdjup 

Victor Frankenstein 

Karaktärsgestaltningarna i de olika versionerna av Frankenstein skiljer sig åt på flera punkter. 

Generellt sett är karaktärernas inre tankar och känslor mer utförligt beskrivna i original-

versionen än i LL-adaptationen. Karaktärernas tankar och känslor beskrivs dock tydligt i LL-

adaptationen, men de är oftast uttryckta i en enda mening. De bakomliggande tankeprocesser, 

handlingsmotiv och mångsidiga känslouttryck som återfinns i originalversionen har uteblivit i 

LL-adaptationen. 

     Ett exempel på denna skillnad är hur Victor Frankenstein reagerar när han får liv i monstret. 

I LL-adaptationen känner Frankenstein ”fasa och äckel” inför monstret och berättar: ”Jag 

[Frankenstein] hade skapat ett monster och inte en människa.”47 Efter denna korta reflektion 

förs handlingen vidare till någonting helt annat och Frankensteins inre tankar och känslor 

lämnas outforskade. 

   I motsvarande parti i originalversionen utforskas Frankensteins reaktion utförligare. Förvisso 

uttrycker Frankenstein fasa och äckel inför monstret, precis som i LL-adaptationen, men 

reaktionen kompletteras med ytterligare utförligare tankegångar: ”Hur skulle jag [Frankenstein] 

kunna beskriva mina känslor inför denna katastrof, eller skildra denna varelse.”48 Vidare 

berättar Frankenstein: ”Jag hade arbetat hårt i nästan två år, med det enda syftet att ingjuta liv i 

en livlös kropp. För detta hade jag nekat mig vila och förstört min hälsa.”49 

     Frankensteins reaktion i LL-adaptationen uppfattas som platt i jämförelse med Frankensteins 

reaktion i originalversionen. I LL-adaptationen förklaras Frankensteins besvikelse med det 

faktum att han skapat ett ”monster”. I originalversionen är Frankenstein också besviken över 

att ha skapat ett ”monster”, men hans negativa känslor förklaras även med att han uppoffrat 

både tid och hälsa. Det uttrycks alltså flera förklaringar till Frankensteins missnöje i original-

versionen än i LL-adaptationen. Eftersom Frankensteins tankar och känslor vidareutvecklas i 

originalversionen blir karaktärsbeskrivningen av honom mer nyanserad än i LL-adaptationen. 

      Ett liknande exempel på detta är Frankensteins reaktion på Elizabeths och sin fars död samt 

Frankensteins motiv till det efterföljande beslutet att leta rätt på monstret. I LL-adaptationen 

svimmar Frankenstein när han ser Elizabeths döda kropp och uttrycker att han önskar att han 

själv vore död. När Frankensteins far dör några dagar senare uttrycker Frankenstein att han 

                                                           
47 Shelley, Mary Wollstonecraft, Frankenstein, LL-förl., Stockholm, 1994, s. 15f. 
48 Shelley, Mary Wollstonecraft, Frankenstein eller den moderne Prometeus, Bakhåll, Lund, 2016, s. 42. 
49 Shelley 2016, s. 42. 
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känner sig ”förkrossad”.50 Frankenstein resonerar sedan enligt följande: ”Jag måste veta min 

ondskefulle fiendes väg. Jag skulle döda monstret. Jag svor en ed på liv och död.”51 

     I motsvarande parti i originalversionen svimmar Frankenstein och uttrycker att han önskar 

att han själv vore död efter Elizabeths död, precis som i LL-adaptationen. Men Frankensteins 

känslor inför det inträffade beskrivs mer utförligt än i LL-adaptationen. Frankenstein speglar 

sina känslor i omgivningens reaktioner: ”Deras ansikten uttryckte en andlös fasa, men andras 

skräck framstod bara som ett hån, en skugga av de känslor som tyngde ner mig.”52 Vidare 

beskriver Frankenstein Elizabeth som ”min kärlek” och ”så älskad, så aktningsvärd” efter 

hennes död.53  

     I LL-adaptationen får läsaren inte veta någonting om Frankensteins känslor efter Elizabeths 

död mer än att han önskar att han själv vore död. I originalversionen relateras Elizabeths död 

till Frankensteins kärlek för henne. Att Frankensteins kärlek för Elizabeth uttrycks i samband 

med hennes död är något som berikar karaktärsbeskrivningen av Frankenstein eftersom han då 

framstår som mer känslomässig än i LL-adaptationen. 

     I originalversionen, efter att Frankensteins far har dött, beskriver Frankenstein sitt liv som 

ett känslomässigt ”fängelse” och uttrycker att han har ett ständigt ”tungsinne”.54 Känslouttryck 

som ”fängelse” och ”tungsinne” är något berikar Frankensteins känsloreaktion i jämförelse med 

motsvarande känsloreaktion i LL-adaptationen (där det endast uttrycks att Frankenstein känner 

sig ”förkrossad”). Uttryck som ”fängelse” och ”tungsinne” har dock metaforliknande 

undertoner vilket är något som LL-litteraturen ofta undviker.55 Detta är därför ett exempel på 

hur LL-litteraturens form påverkar karaktärsbeskrivningarnas möjligheter. 

     Efter Elizabeths och faderns död bestämmer sig Frankenstein för att leta rätt på monstret. 

Motivet till detta förklaras dock utförligare i originalversionen än i LL-adaptationen och 

beskrivs dessutom i etapper. Direkt efter faderns död uttrycker Frankenstein ilska: ”En 

vanvettig ilska tog mig i besittning när jag tänkte på honom [monstret], och jag bönade och bad 

att jag skulle få tag i honom och utkräva en omfattande och fullständig hämnd.”56 I ett senare 

parti, som inte återfinns i LL-adaptationen, fortsätter Frankenstein att uttrycka sin hämnd-

lystnad till en rättsdomare och kräver vedergällning. Vid sidan hämndmotivet så insinuerar 

                                                           
50 Shelley 1994, s. 69. 
51 Shelley 1994, s. 70. 
52 Shelley 2016, s. 180. 
53 Shelley 2016, s. 180. 
54 Shelley 2016, s. 183. 
55 Myndigheten för tillgängliga medier. Om lättläst [Elektronisk resurs] (hämtad 2016-04-04) & Lundberg 

Reichenberg, 2008, s. 8ff. 
56 Shelley 2016, s. 183. 
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Frankenstein även att monstret är en fara för andra: ”Jag uppfylls av en outsäglig vrede när jag 

tänker på att mördaren som jag har släppt lös i samhället fortfarande finns till.”57 I ett ännu 

senare parti säger Frankenstein att ”raseriet” driver honom och att endast viljan att hämnas ger 

honom styrka och får honom att bevara fattningen.58 

     I motsvarande parti i LL-adaptationen beslutar sig Frankenstein för att leta rätt på monstret 

utan någon egentlig uttryckt motivering till beslutet. I originalversionen hänvisas motivet till 

Frankensteins ilska, hämndlystnad och oro för fortsatta konsekvenser. Flera motiv uttrycks 

alltså i originalversionen än i LL-adaptationen vilket ger en utförligare bild av Frankensteins 

drivkrafter. Dessutom skildras Frankensteins känslor och handlingsmotiv i flera etapper vilket 

ger ett intryck av en känslomässig upptrappning, som om beslutet växer fram över tid. Detta är 

en dimension som saknas LL-adaptationen vilket resulterar i en onyanserad bild av 

Frankenstein, som om han beslutar sig för saker utan att tänka igenom dem först. Att 

Frankensteins känslouttryck och handlingsmotiv skildras i etapper är också något som genom-

gående skiljer originalversionen från LL-adaptationen – inte endast i detta parti. 

     I berättelsen är Frankensteins intresse för vetenskap en motor för händelseutvecklingen och 

det förklarar Frankensteins vilja till att skapa liv. Frankensteins vetenskapsintresse är dock inte 

lika uttalat i LL-adaptationen som i originalversionen. I LL-adaptationen beskrivs det att 

Frankenstein var ”ivrig och hoppades innerligt att uppfinna något” och att han ofta ställde sig 

frågan: ”Vad består ett levande väsen av?”59 Bortsett från detta framhävs inte Frankensteins 

intresse för vetenskap i LL-adaptationen. 

     I originalversionen skildras Frankensteins intresse för vetenskap mer ingående och åter-

kommer flera gånger i berättelsen. Redan i inledningen vid Frankensteins självbiografiska 

exposition berättar Frankenstein: ”Jag njöt av att undersöka fakta utifrån den synbara 

verkligheten.”60 I ett senare parti berättar Frankenstein: ”Fallenhet för naturfilosofi har styrt 

mitt öde”.61 Vidare framgår det hur Frankensteins intresse för vetenskap växer i takt med hans 

studier på universitetet.62 Att Frankensteins intresse för vetenskap skildras i etapper skapar en 

känsla av det är ett intresse som växer fram hos Frankenstein. I LL-adaptationen skildras 

Frankensteins intresse för vetenskap endast vid ett tillfälle som om det alltid funnits hos honom. 

 

                                                           
57 Shelley 2016, s. 185. 
58 Shelley 2016, s. 186. 
59 Shelley 1994, s. 10.  
60 Shelley 2016, s. 23. 
61 Shelley 2016, s. 24. 
62 Shelley 2016, s. 33. 
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Monstret 

Karaktärsbeskrivningarna av monstret skiljer sig ännu mer än karaktärsbeskrivningarna av 

Frankenstein i de olika textversionerna. I LL-adaptationen skildras det hur monstret dödar 

oskyldiga människor utan att de bakomliggande motiven till dödandet förklaras ordentligt. 

Visserligen kommer monstret till tals i en kortfattad dialog med Frankenstein där han uttrycker 

att han känner sig ”ensam” och att han egentligen ”ville allt gott”.63 Monstret säger också till 

Frankenstein: ”Om jag inte kan få kärlek gör jag sådant som väcker hat och avsky.”64 Dessa 

uttalanden uttrycks dock tvärt och kortfattat och förklaras inte mer ingående. De har heller ingen 

förankring sedan tidigare i berättelsen eftersom monstrets upplevelser inte skildras i LL-

adaptationen. 

     I motsvarande parti i originalversionen berättar monstret för Frankenstein om sina egna 

upplevelser efter det att han har lämnat Frankenstein. I berättelsen skildras det hur monstret 

gömmer sig i ett skjul och i smyg betraktar en familj och deras tillvaro. Läsaren får genom 

denna berättelse följa monstrets längtan efter en kärlek och gemenskap som han aldrig lyckas 

uppnå. Det beskrivs även att monstret läser Johann Goethes Den Unge Werthers Lidanden och 

att han därigenom får lära sig om känslor och kärlek. Monstret berättar också hur han blir 

bortjagad från skjulet på grund av sin fulhet och att han blir skjuten när han räddar en kvinna 

ifrån att drunkna.65 Dessa skildringar förklarar monstrets utsatthet och mycket av hans förakt 

för andra människor. Detta återfinns inte i LL-adaptationen. 

     Genom monstrets berättelse skapas en förståelse för hans känslor, motiv och drivkrafter. 

Därigenom blir monstrets karaktärsporträtt mer nyanserat i originalversionen än i LL-

adaptationen. I originalversionen skapas en sympati för monstret eftersom läsaren får en 

förklaring till monstrets hemska handlingar. I LL-adaptationen återfinns inte denna förklaring 

vilket leder till att monstret uppfattas som mer ondskefullt än i originalversionen. 

      I slutet av berättelsen efter att Frankenstein dött anländer monstret till fartyget och har en 

dialog med kaptenen. I LL-adaptationen uttrycker monstret att han är ”klar” med sina brott. 

Vidare säger monstret till kaptenen: ”Jag är ondskan […] Ondskan finns överallt, hos alla 

människor. Jag är övergiven. Jag är ensam. Var kan jag finna vila utom i döden? Farväl!”66 

      I originalversionen är dialogen mellan kaptenen och monstret längre och utförligare. I 

dialogen mellan dem framgår det att monstrets brott är ”fullbordade” och att monstret känner 

                                                           
63 Shelley 1994, s. 41f. 
64 Shelley 1994, s. 45f. 
65 Shelley 1994, s. 87ff. 
66 Shelley 1994, s. 76. 
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sig ”eländig och övergiven”.67 Monstret jämför sig även med en ”ondskefull djävul”.68 Så långt 

framställs monstret på ett likartat sätt i de olika textversionerna. Men i originalversionen 

berättar monstret även varför han blivit ondskefull och hänvisar till att han blivit behandlad illa 

av andra människor. Monstret berättar också att han känt ånger vid mord han begått och 

skuldbelägger samtidigt Frankenstein för morden.69  

     Sammantaget erbjuder originalversionen ett mer nyanserat karaktärsporträtt av monstret. 

Läsaren får där en förklaring till monstrets hemska handlingar. Genom detta skapas en sympati 

för monstret. Denna sympati nyanserar även bilden av Frankenstein och hans skuld i de hemska 

händelserna som utspelar sig. Således blir också karaktärsdynamiken mellan dem bättre i 

originalversionen än i LL-adaptationen. 

 

Receptions/tolkningsteoretiskt perspektiv av karaktärsdjupen i textversionerna 

Utifrån Isers receptionsteori erbjuder LL-adaptationen alltför stora textluckor; i många fall 

förklaras känslor och handlingsmotiv inte alls i texten. Läsaren behöver därför gissa sig till 

karaktärernas känsloupplevelser och handlingsmotiv. Det måste finnas ett samband mellan text 

och textlucka för att läsaren ska kunna fylla textluckan med en meningsfull tolkning.70 I 

originalversionen däremot är textluckorna förankrade i texten eftersom berättarna nyanserat 

redogör för karaktärernas känsloupplevelser och handlingsmotiv.   

     Karaktärernas känsloupplevelser och handlingsmotiv skildras också i etapper i original-

versionen. Dels skapar detta narrativ en brygga mellan textluckorna och texten och dels bidrar 

det till upplevelsen av att karaktärerna utvecklas över tid.71 Detta medför också att läsaren kan 

använda textluckorna till att tolka texten med hjälp av konkreta exempel som är förankrade i 

texten. 

     Originalversionen erbjuder också flera olika känslobeskrivningar och handlingsmotiv, till 

skillnad från LL-adaptationen som oftast erbjuder endast en känslobeskrivning eller ett 

handlingsmotiv, vilket bidrar till nyanserade karaktärsporträtt. Eftersom flera olika känslo-

beskrivningar och handlingsmotiv skildras får läsaren en möjlighet att bilda sig en egen 

uppfattning om karaktärerna genom de textluckor som uppstår i dessa nyanser.72 

                                                           
67 Shelley 2016, s. 204. 
68 Shelley 2016, s. 207. 
69 Shelley 2016, s. 205f. 
70 Iser 1972, s. 289. 
71 Iser 1972, s. 282ff. 
72 Iser 1972, s. 282ff. 
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     Utifrån dessa resonemang, enligt Langers receptionsteori om läsprocessens fem faser, 

möjliggör LL-adaptationens karaktärsgestaltningar att läsaren endast kan nå Langers första läs-

processfas. Inom den första läsprocessfasen skapar läsaren förståelse genom det som explicit 

uttrycks i texten och inte genom textens tomma luckor.73 Eftersom LL-adaptationen erbjuder få 

textluckor som är förankrade i texten blir det svårt för läsaren att använda erfarenheter och 

kunskaper från det egna livet i tolkningen av texten. Det är något som sker i Langers andra 

läsprocessfas.74     

     I originalversionen däremot erbjuds många textluckor som är förankrade i texten vilka 

möjliggör nyanserade karaktärstolkningar. Läsaren kan därigenom använda egna erfarenheter 

och kunskaper från det egna livet i tolkningen av texten. Det är något som sker i Langers andra 

läsprocessfas.75 Dessutom får läsaren en möjlighet att kritiskt värdera karaktärsbeskrivningarna, 

och därigenom bilda sig en egen uppfattning om dem, genom de textluckor som uppstår av de 

nyanserade karaktärsbeskrivningarna. Detta är något som sker i Langers fjärde läsprocessfas.76 

Originalversionen möjliggör således en bättre utveckling av fiktionsförståelse än vad LL-

adaptationen gör i avseende på karaktärsdjupen i berättelsen.  

 

6.2 Tematik 

Vetenskapstematiken 

En central tematik i Frankenstein är vetenskap och konsekvenserna utav den. Frankensteins 

vetenskapliga nyfikenhet får ödesdigra konsekvenser för alla parter inblandade i berättelsen. 

Sett utifrån detta perspektiv framför Shelley en tydlig vetenskapskritik i romanen. 

Frankensteins intresse för vetenskap, vilket också driver berättelsen framåt, diskuterade jag 

tidigare under avsnittet om karaktärsdjup. I detta avsnitt ska jag undersöka hur vetenskapen 

gestaltas tematiskt i berättelsen. 

     I originalversionen, efter att William blivit mördad och Justine blivit avrättad, uttrycker 

Frankenstein att hans ”nyfikenhet” och ”oacceptabla påhitt” orsakat två av hans medmänniskors 

död.77 Med ”nyfikenhet” syftar Frankenstein på sin vetenskapliga nyfikenhet. I ett senare parti 

varnar Frankenstein kaptenen för att inte bli som han själv och kritiserar därigenom en alltför 

stor vetenskaplig nyfikenhet:  

 

                                                           
73 Langer 1995, s. 32.  
74 Langer 1995, s. 33. 
75 Langer 1995, s. 33. 
76 Langer 1955, s. 33f. 
77 Shelley 2016, s. 66. 
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Lär dig av mig, om inte av mina förmaningar så åtminstone av mig som ett exempel, hur farligt det 

är att förvärva kunskap, och hur mycket lyckligare den man är som tror att hans hemstad är hela 

världen än han som strävar efter att bli större än hans natur medger.78 

 

I LL-adaptationen är denna tematik inte lika tydligt gestaltad. Förvisso uttrycker Frankenstein 

skuld till morden som inträffar, men skulden kopplas inte samman med Frankensteins 

vetenskapliga intresse.79 I slutet av berättelsen i LL-adaptationen tänker kaptenen tillbaka på 

när Frankenstein uppmanade honom att ”söka lyckan i lugnet” och ”inte försöka skaffa sig 

makt”.80 Begreppet ”makt” i detta sammanhang syftar på en form av ”vetenskaplig makt”. 

Eftersom denna reflektion är det sista som förekommer i berättelsen kan detta budskap ses som 

en sensmoral i berättelsen. Detta budskap är dock inte förankrad sedan tidigare i berättelsen. 

Därför upplevs uppmaningen plötslig och oväntad. 

     I originalversionen är kritiken av vetenskapen mer förankrad i texten. Innan Frankenstein 

dör säger han till kaptenen, i likhet med i LL-adaptationen, att han ska ”söka lyckan i lugnet” 

och ”inte utmärka sig inom vetenskap eller upptäcktsfärder”.81 Frankensteins uppmaning 

upplevs som mer befogad i originalversionen än i LL-adaptationen eftersom Frankenstein 

tidigare i berättelsen uttryckt sig kritiskt till vetenskapen som han bedrivit. 

     Samtidigt är Frankensteins uppmaning till kaptenen motsägelsefull i originalversionen. Vid 

ett annat tillfälle i berättelsen uppmanar nämligen Frankenstein kaptenen att fortsätta med sin 

upptäcktsresa till nordpolen, trots uppenbara och påtagliga faror med expeditionen.82 Denna 

motsägelse framhäver bilden av en galen världsfrånvänd vetenskapsman som är driven av 

ideologi, oavsett vad tidigare misstag resulterat i. Därmed kritiseras inte endast oförutsägbara 

konsekvenser av den moderna vetenskapens framväxt, utan även de ideologiskt drivna 

personerna bakom vetenskapen. Detta narrativ bidrar således med ytterligare en dimension till 

vetenskapstematiken. Det är en dimension som saknas i LL-adaptationen. Sammantaget 

upplevts vetenskapstematiken i LL-adaptationen som platt och inte lika förankrad i berättelsen 

som i originalversionen. 

 

 

 

                                                           
78 Shelley 2016, s. 37f. 
79 Shelley 1994, s. 30, 33 & 59. 
80 Shelley 1994, s. 77. 
81 Shelley 2016, s. 203. 
82 Shelley 2016, s. 198f. 
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Naturtematiken 

En annan tematik som återfinns i Frankenstein, och i mycket annan skönlitteratur från samma 

tidsperiod, är naturtematiken och naturens dynamiska relation till handling och karaktärer.83 

Naturtematiken är tydligt gestaltad i både LL-adaptationen och originalversionen, men är mer 

återkommande i originalversionen. En annan genomgående skillnad är att naturen i original-

versionen interagerar med handling och karaktärer på ett sätt som inte förekommer i LL-

adaptationen. 

     I ett parti i LL-adaptationen när årstiderna skiftar beskrivs det att ”det var en mycket vacker 

sommar”.84 I ett senare parti, när Frankenstein är ute och vandrar i bergen, uttrycker 

Frankenstein att han tycker att det är vackert med alla berg och floder.85 I originalversionen 

återfinns också likartade naturskildringar, men till skillnad från i LL-adaptationen speglar natur-

skildringarna ofta karaktärernas känslor. Ett exempel på detta är när Frankenstein är ute och 

vandrar i bergen med sin vän Henry Clerval. Frankenstein noterar då att träden har knoppar och 

kallar våren för ”gudomlig”.86 Frankenstein uttrycker vidare att han känner att ”glädjen och 

tillgivenheten” väcks till liv i hans bröst av våren och de naturupplevelser som våren ger.87 Vid 

ett senare tillfälle, när Frankenstein är orolig efter att monstret har lämnat honom, stannar 

Frankenstein till vid en sjö för att lugna sina nerver. Frankenstein beskriver att sjöns lugna och 

himmelska sceneri gradvis återställer honom.88  

     I originalversionen interagerar naturen inte endast med karaktärernas känslor utan även med 

händelseförloppet. När Frankenstein och Clerval befinner sig på en ö i Skottland bestämmer sig 

Frankenstein för att ro ut på havet och kasta all sin laboratorieutrustning i vattnet. I samband 

med att Frankenstein ror ut på vattnet beskrivs det hur han fylls av behagliga känslor av den 

rena luften på havet. Frankenstein somnar sedan i båten och när han vaknar upp är vinden ”hård” 

och vågorna ”hotar” hans båt.89 När Frankenstein senare kliver i land får han reda på att Clerval 

har blivit mördad.90 Det till en början friska och härliga vädret som fyllde Frankenstein med 

behagliga känslor blir sedan till ett oväder i samband med att Clerval blir mördad. 

     Sambandet mellan natur och händelseförlopp återfinns inte på samma sätt i LL-adaptationen.  

I motsvarande parti i LL-adaptationen beskrivs att det är en ”vacker natt” när Frankenstein ror 

                                                           
83 Billeskov Jansen, F. J. (red.), Litteraturens världshistoria. [Bd 7], Romantiken, Norstedt, Stockholm, 1973,  

s. 13f. 
84 Shelley 1994, s. 13. 
85 Shelley 1994, s. 41. 
86 Shelley 2016, s. 47. 
87 Shelley 2016, s. 47. 
88 Shelley 2016, s. 59. 
89 Shelley 2016, s. 156. 
90 Shelley 2016, s. 156. 
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ut på havet.91 När Frankenstein sedan vaknar efter att ha somnat i båten beskrivs det att 

Frankenstein då befinner sig långt ute till havs.92 Vädret växlar inte om till ett oväder i samband 

med Clervals död som i originalversionen.  

     Naturtematiken återfinns alltså i LL-adaptationen, men den har inte samma funktion i 

berättelsen som den har i originalversionen. Som en konsekvens av detta förmedlas inte den 

dynamik mellan form (romantikens genredrag) och innehåll som återfinns i originalversionen. 

 

Ensamhetstematiken 

En annan tematik som gestaltas i Frankenstein är ensamhet. Det är i ensamheten som 

Frankenstein skapar monstret som förstör hans eget och alla andras liv. Det är ensamheten som 

driver monstret till alla hemska illdåd. Frankensteins psykiska och fysiska hälsa påverkas av 

ensamheten. Denna tematik är tydligt gestaltad i både originalversionen och LL-adaptationen. 

I originalversionen gestaltas den dock på ett utförligare sätt än i LL-adaptationen.  

     I LL-adaptationen när Frankenstein isolerar sig i sitt laboratorium berättar han: ”Jag hörde 

inte av mig till mina vänner därhemma. […] Jag började känna mig sjuk. Jag hade feber varje 

natt och jag blev väldigt lätt nervös.”93 Senare när Frankenstein får besök av sin vän Clerval 

berättar Frankenstein: ”Jag var naturligtvis lika glad [som Clerval]. Jag kunde för ett ögonblick 

glömma min olycka och min skräck.”94 I ett senare parti när Frankenstein känner sig sjuk i sin 

ensamhet får han ett brev av Elizabeth. Frankenstein svarar på brevet och uttrycker sedan: 

”Efter två veckor var jag frisk.”95  

    Sambandet mellan ensamhet och Frankenstein ohälsa skildras på ett likartat sätt i original-

versionen även om det skildras mer utförligt och frekvent. I likhet med i LL-adaptationen 

beskrivs det hur Frankenstein tyngs av en ”smygande feber” och hur han drabbas av en 

”ängslan” när han isolerar sig i sitt laboratorium.96 När Frankenstein sedan träffar sin vän 

Clerval försvinner dessa sjukdomssymptom.97 I avsnittet där Frankenstein får ett brev av 

Elizabeth berättar Frankenstein att han känner sig frisk efter att han har besvarat brevet.98 Detta 

i likhet med motsvarande parti i LL-adaptationen. 

                                                           
91 Shelley 1994, s. 57. 
92 Shelley 1994, s. 57. 
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     Ensamhetstematiken är även central i gestaltningen av monstret. I LL-adaptationen säger 

monstret till Frankenstein att allt kommer att bli bra om bara Frankenstein skapar en fru åt 

honom. Monstret resonerar vidare och säger att han då skulle slippa att vara ensam.99 Vidare 

konstaterar monstret att om han fortsätter att leva i ensamhet kommer han att göra sådant som 

”väcker hat och avsky”.100 

     En stor skillnad mellan textversionerna är att monstrets uppväxtskildring inte återfinns i LL-

adaptationen. I monstrets uppväxtskildring beskrivs det hur monstret söker efter en gemenskap 

men att han ändå förblir ensam mot sin vilja. Eftersom detta inte skildras i LL-adaptationen blir 

sambandet mellan monstrets ensamhet och förödelsen som den medför inte lika tydligt som i 

originalversionen. Bortsett från detta är ensamhetstematiken ändå relativt bevarad i LL-

adaptationen, i synnerhet gällande sambandet mellan Frankensteins ensamhet och ohälsa. 

      Sammantaget visar analysen av vetenskapstematiken, naturtematiken och ensamhets-

tematiken att delar av tematiken är bevarade i LL-adaptationen medan andra delar knappt finns 

med alls. Vetenskapstematiken är den tematik som framträder minst i LL-adaptationen. Det 

förekommer en sensmoral i slutet av berättelsen som kritiserar en allt för vetenskaplig 

nyfikenhet, men den är inte förankrad sedan tidigare i berättelsen. 

     Naturtematiken däremot är tydligt förankrad i texten i LL-adaptationen, men gestaltningen 

av den skiljer sig ändå från den i originalversionen. I originalversionen interagerar naturen med 

handling och känslouttryck. Denna dynamik förekommer inte i LL-adaptationen. Ensamhets-

tematiken är den tematik som är bäst bevarad i LL-adaptationen, även om monstrets upplevelser 

av ensamhet inte återfinns i den. 

 

Receptions/tolkningsteoretiskt perspektiv på tematiken i textversionerna 

Utifrån Isers receptionsteori erbjuder LL-adaptationen för stora textluckor för att vetenskaps-

tematiken ska kunna bli tydlig för läsaren. Eftersom texten inte uttrycker något samband mellan 

vetenskap och förödelse blir det svårt för läsaren att förstå kopplingen mellan dem.101 Det är 

möjligt att en van läsaren skulle kunna tyda sambandet, men vana läsare är inte målgruppen för 

LL-litteratur.102 Den vetenskapskritik som Shelley framför i originalversionen återfinns därmed 

inte på samma sätt i LL-adaptationen. 
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     Gestaltningen av naturtematiken i LL-adaptationen erbjuder alldeles för få textluckor. 

Naturmotivet återkommer uttryckligen i berättelsen och läsaren kan enkelt tyda det utifrån 

texten. I originalversionen däremot erbjuds textluckor i gestaltningen av naturtematiken där 

läsaren får en möjlighet att tyda sambandet mellan natur och känsloupplevelser/händelse-

förlopp. I samband med naturskildringar beskrivs karaktärernas känsloliv samtidigt som texten 

inte uttrycker något direkt samband mellan dem. Det är i detta icke uttryckta som textluckorna 

uppstår. Och eftersom textluckorna har en förankring i texten – natur och känsla beskrivs i 

samma parti – så möjliggör detta narrativ att läsaren kan tyda sambandet mellan natur och 

känsla.103 

     Ensamhetstematiken är den tematik som lämnar mest utrymme för textluckor och själv-

ständiga tolkningar i LL-adaptationen. När Frankenstein är ensam mår han dåligt och när han 

har sällskap känner han sig frisk. Detta uttrycks dock inte explicit i texten utan läsaren måste 

själv tyda sambandet utifrån Frankensteins hälsotillstånd och den sociala situation som han 

befinner sig i. Texten erbjuder genom detta narrativ textluckor som möjliggör att läsaren kan 

tyda sambandet mellan Frankensteins ensamhet och ohälsa.104 

     Utifrån Langers receptionsteori kan en läsning av ensamhetstematiken i LL-adaptationen 

möjliggöra att läsaren når den fjärde läsprocessfasen. Läsaren får en möjlighet att skapa helhet 

och sammanhang i texten genom att tyda sambandet mellan texten och de textluckor som 

erbjuds i gestaltningen av ensamhetstematiken. Detta är något som sker i Langers fjärde läs-

processfas.105  

     Naturtematiken gestaltas alltför entydigt i LL-adaptationen och aktualiserar inte någon 

självständig tolkning. Detta eftersom den inte lämnar något utrymme för textluckor. Därför når 

inte läsaren längre än till Langers första läsprocessfas genom en läsning av naturtematiken.106 

Vetenskapstematiken är i princip obefintlig i LL-adaptationen och möjliggör därför inte någon 

utveckling av fiktionsförståelsen. 

     I originalversionen möjliggör en läsning av dessa teman att läsaren kan nå både Langers 

fjärde och femte läsprocessfas. Naturtematiken, ensamhetstematiken och vetenskapstematiken 

är tydligt förankrade i texten. Texten erbjuder samtidigt många textluckor vari läsaren kan skapa 

distans till texten och därigenom skapa helhet och sammanhang. Detta genom att tyda 
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sambandet mellan texten och de textluckorna som erbjuds i gestaltningen av de olika temana. 

Det är något som sker i Langers fjärde läsprocessfas.107 

     I Langers femte läsprocessfas har läsaren utvecklat en djup fiktionsförståelse som kan 

användas i helt andra och orelaterade sammanhang än i den lästa texten.108 En läsning av natur-

tematiken och vetenskapstematiken skulle kunna erbjuda en inblick i det samtida samhällets 

syn på vetenskap och natur eftersom dessa teman genomsyrar berättelsen. Läsaren använder då 

sin fiktionsförståelse för att skapa förståelse för någonting i ett ”orelaterat” sammanhang vilket 

är något som sker i Langers femte läsprocessfas. 

 

6.3 Narrativ 

Textversionernas berättare 

Narrativet i de olika textversionerna skiljer sig åt på flera sätt. En stor skillnad är berättelsens 

övergripande form. Kaptenens brevkonversation med sin syster i originalversionen återfinnas 

inte i LL-adaptationen. I originalversionen har brevkonversationen flera funktioner i berättelsen 

vilka uteblir i LL-adaptationen.  

     Genom brevkonversationen framgår det att det är för kaptenen som Frankenstein berättar sin 

historia. I LL-adaptationen framgår det inte, till en början, för vem Frankenstein berättar sin 

historia eftersom brevkonversationen inte återfinns i den. Det framgår att Frankenstein berättar 

sin historia för någon eftersom han ibland tilltalar denna någon, men det framgår inte vem det 

är. Inte förrän i slutet av berättelsen framgår det för vem som Frankenstein berättat sin historia: 

”Kaptenen på fartyget hade lyssnat till Frankensteins berättelse om monstret.”109 Dessförinnan 

berättar dock Frankenstein: ”kaptenen tog mig ombord och räddade mitt [Frankensteins] liv.”110 

Att Frankenstein i ett tidigare skede i berättelsen talar om kaptenen i tredjeperson antyder att 

Frankensteins berättelse även vänder sig till någon annan än kaptenen. Möjligtvis vänder sig 

Frankenstein också till läsaren i sin berättelse.  

     Detta dubbla tilltal kan dock skapa förvirring hos läsaren. Enligt Lundbergs och 

Reichenbergs kriterier för LL-litteraturens form ska texten ha en författarröst och ett personligt 

tilltal.111 Kriteriet ”personligt tilltal” skulle kunna vara orsaken till att Frankenstein även verkar 

vända sig till läsaren i sin berättelse. Det skulle i så fall kunna förklara Frankensteins dubbla 
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tilltal. Följaktligen blir detta ett exempel på hur LL-litteraturens form påverkar narrativet i 

berättelsen. 

     Brevkonversationen mellan kaptenen och hans syster kontextualiserar också Frankenstein 

och monstret. Där framkommer det att kaptenen sett ”en varelse som hade formen av en 

människa, men vars kropp tydligen var gigantisk”.112 Vidare framgår det att Frankenstein är på 

jakt efter varelsen och att Frankenstein drabbats av ”stora och hemska olyckor”.113 Genom detta 

narrativ färgas läsaren i sin läsning och kan sedan fortsättningsvis kontextualisera det fortsatta 

händelseförloppet. Därigenom kan läsaren också få en bättre förståelse för händelseförloppet 

på ett sätt som inte är möjligt i LL-adaptationen eftersom brevkonversationen inte återfinns i 

den. 

     En annan konsekvens av detta narrativ är att berättelsen skildras utifrån flera olika 

karaktärers perspektiv. Istället för att berättelsen endast fokaliseras genom Frankenstein, som i 

LL-adaptationen, skildras berättelsen i originalversionen även utifrån monstrets och kaptenens 

perspektiv. I kaptenens brevväxling med systern förmedlas en annan bild av Frankenstein än 

den som framgår av Frankensteins egen berättelse. Kaptenen berättar att han ”aldrig sett en 

intressantare varelse” och beskriver honom som ”mild” och ”kultiverad”.114 Dessa 

beskrivningar av Frankenstein nyanserar och kompletterar beskrivningarna som framgår utav 

honom i Frankensteins egen berättelse. Men eftersom brevkonversationen inte återfinns i LL-

adaptationen undgår läsaren där kaptenens beskrivningar av Frankenstein. 

     Även monstrets uteblivna berättelse i LL-adaptationen, som jag tidigare diskuterat i avsnittet 

om karaktärsdjup, får likartade konsekvenser. Genom monstrets berättelse adderas ytterligare 

ett berättarperspektiv som berikar både Frankensteins och monstrets karaktärsporträtt.  

     Den avancerade berättarstrukturen som återfinns i originalversionen bidrar alltså med flera 

nyanserar till berättelsen. Dessa nyanser återfinns inte i LL-adaptationen eftersom berättar-

strukturen där förenklats. Att berättarstrukturen förenklats är troligen en konsekvens av LL-

litteraturens form.115 

  

Skillnader i hur exposition, händelseförlopp och känslouttryck förmedlas i textversionerna 

En annan påtaglig skillnad i textversionerna är hur exposition, händelseförlopp och känslo-

uttryck förmedlas. LL-adaptationen har tydligare röd tråd i berättelsen än vad original-
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versionen har eftersom endast den mest ”nödvändiga” informationen förmedlas i texten. 

Sidoanekdoter och andra uttryck som inte har en direkt koppling till huvudberättelsen har 

uteslutits.  

     I Frankensteins exposition i LL-adaptationen ”staplas” bakgrundsinformationen om honom 

enligt följande: ”Jag heter Frankenstein och kommer från Genève. Genève är en liten stad i 

Schweiz […] Jag föddes i Neapel och efter en tid i Italien reste vi vidare till Tyskland och 

Frankrike.”116 I motsvarade parti i originalversionen berättar Frankenstein mer utförligt om 

tiden i Genève. Han berättar exempelvis vad hans föräldrar arbetade med och beskriver utförligt 

sina känslor om barndomen.117 Denna exposition, till skillnad från expositionen i LL-

adaptationen, innehåller många sidoanekdoter som läsaren måste navigera sig igenom. 

     Detta narrativ underlättar för läsaren att sortera ut nödvändig bakgrundsinformation om 

Frankenstein, men lämnar samtidigt litet utrymme för självständiga tolkningar om honom. 

Detta narrativ förekommer inte endast i expositionen av Frankenstein, utan det är genom-

gående i hela berättelsen i LL-adaptationen.  

     Ytterligare ett exempel på detta återfinns i avsnittet där Frankensteins far skickar ett brev till 

Frankenstein och meddelar honom om Williams död. I LL-adaptationen är faderns brev 

komprimerat och kortfattat. Fadern skriver: ”Jag måste tyvärr meddela dig en tråkig och mycket 

olycklig händelse. Vi har sorg. Din bror William är död. Han har blivit mördad.”118 Faderns 

underrättelse om mordet på William är tydlig och avskalad. I originalversionen uttrycker sig 

fadern inte lika avskalat som i LL-adaptationen: 

 

Jag var först frestad att bara skriva några få rader och enbart nämna vilken dag jag väntade dig. Men 

det hade varit en grym vänlighet, och jag vågar inte göra det. Hur överrumplad skulle du inte bli, 

min son, om du förväntade dig ett glatt välkomnande och i stället fick se tårar och förtvivlan. Och, 

Victor, hur ska jag kunna berätta om vår olycka? Frånvaron kan inte ha gjort dig okänslig för våra 

sorger och glädjeämnen, och hur skulle jag kunna tillfoga ett frånvarande barn smärta? Jag vill 

förbereda dig på de sorgliga nyheterna, men jag vet att det är omöjligt. Redan nu skummar dina ögon 

genom sidan och letar efter de ord som ska förmedla det fruktansvärda budskapet till dig. William 

är död! Detta älskade barn vars leende gladde och värmde mitt hjärta, som var så mild och ändå så 

glad! Victor, han har blivit mördad!119 
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Brevet är mer utförligt formulerat än motsvarande brev i LL-adaptationen. Utöver att fadern 

förmedlar den mest ”nödvändiga” informationen om att William blivit mördad uttrycker fadern 

även sina känslor inför det inträffade. Faderns formulering antyder också att han inte riktigt vet 

hur han ska uttrycka denna fruktansvärda händelse. I brevet i LL-adaptationen lämnas alldeles 

för lite utrymme för att läsaren själv ska kunna tyda faderns reaktion eftersom endast den mest 

”nödvändiga” informationen förmedlas. 

     Fler exempel på hur narrativet i LL-adaptationen ”hjälper” läsaren att förstå händelse-

förloppet är kapitelrubrikernas formuleringar. I originalversionen är kapitelrubrikerna 

formulerade som ”Kapitel 1”, ”Kapitel 2” och så vidare.120 I LL-adaptationen sammanfaller 

kapitelrubrikerna med händelseförloppen i kapitlen. I kapitlet där Frankenstein får liv i monstret 

är kapitelrubriken formulerad till ”Monstret blir till”.121 I kapitlet där Justine blir falskt anklagad 

för att ha mördat William är kapitelrubriken formulerad till ”Justine – En oskyldig flicka”.122 

Kapitelrubrikerna i LL-adaptationen påverkar därigenom läsaren i sin läsning och förbereder 

läsaren på den kommande händelseutvecklingen. 

     Detta narrativ lämnar också mindre utrymme för övervägandet av alternativa tolkningar än 

de som kapitelrubrikerna föreslår. I och med att kapitelrubriken formulerats till ”Justine – En 

oskyldig flicka” har narrativet redan fastslagit att Justine är oskyldig. Läsaren behöver därmed 

inte själv värdera informationen som förmedlas i samband med Justines inblandning i 

mordet.123  

     En annan skillnad i textversionerna är hur karaktärernas känslor förmedlas. I LL-

adaptationen uttrycks karaktärernas känslor explicit i texten medan de i originalversionen även 

gestaltas genom karaktärernas handlingar. I originalversionen måste läsaren alltså själv tyda 

vilken känsla en karaktärs handling är ett uttryck för. 

     Ett exempel på detta återfinns i avsnittet där monstret lämnar Frankenstein efter att 

Frankenstein har fått liv i honom. I LL-adaptationen beskrivs det att Frankenstein stannar på 

sitt rum hela natten för att han är rädd att monstret ska komma tillbaka till honom.124 I original-

versionen beskrivs det hur Frankenstein ”gick ytterst upphetsad, fram och tillbaka, lyssnade 

uppmärksamt, uppfattade och fruktade alla ljud”.125 Vidare beskrivs hur Frankensteins hjärta 

slog ”snabbt och hårt” och att han ”kände hjärtklappning i varje blodådra”.126 
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     I LL-adaptationen uttrycks det explicit i texten att Frankenstein stannar på sitt rum därför att 

han är rädd. I originalversionen måste läsaren själv tyda vad Frankensteins beteende och fysiska 

yttringar är ett uttryck för. I LL-adaptationen behöver inte läsaren tyda detta eftersom det redan 

är uttryckt i texten. 

     Ytterligare ett exempel på detta återfinns i partiet där Frankenstein går i land med båten efter 

att ha kastat all laboratorieutrustning i havet. I LL-adaptationen skildras detta enligt följande: 

”Efter flera timmar kom jag till en främmande kust. Människorna var inte glada över att se mig. 

De talade om ett mord som hade hänt.”127 I motsvarande parti i originalversionen skildras 

händelseförloppet mer utförligt: 

 

När jag rundade udden såg jag en liten prydlig stad och en välfungerande hamn, som jag åkte in i. 

När jag var upptagen med att förtöja båten och ordna seglen strömmade ett antal människor till 

platsen. […] ”Mina vänner”, sa jag [Frankenstein], ”skulle ni kunna säga mig vad den här staden 

heter, och berätta var jag befinner mig?” ”Det kommer ni tids nog få reda på”, svarade en man med 

barsk röst. ”Kanske har ni kommit till en plats som inte direkt kommer att falla er i smaken, men ni 

kommer inte att bli tillfrågad om var ni vill bo, det kan jag lova er.” Jag [Frankenstein] blev ytterst 

förvånad över att få ett sånt ohövligt svar från en främling, och jag bringades också ur fattningen när 

jag såg hans följeslagares hotfulla och arga ansikten.128 

       

Istället för att Frankenstein uttryckligen berättar att folksamlingen inte var glad över att se 

honom, som i LL-adaptationen, måste läsaren själva tyda folksamlingens reaktion genom 

dialogen mellan dem samt genom Frankensteins beskrivning av deras ansiktsuttryck. Original-

versionen lämnar alltså utrymme för självständiga tolkningar eftersom läsaren själv måste tyda 

händelseutvecklingen utifrån dialog och beskrivning av ansiktsuttryck. I LL-adaptationen 

lämnas inget utrymme för självständiga tolkningar eftersom läsaren inte behöver tyda 

folksamlingens reaktion – den är redan uttryckt explicit i texten.  

 

Receptions/tolkningsteoretiskt perspektiv på narrativet i textversionerna 

Sammantaget visar analysen att narrativet har förenklats i LL-adaptationen i jämförelse med 

narrativet i originalversionen. Monstrets berättelse samt kaptenens brevväxling med sin syster 

har uteslutits. En konsekvens av detta blir att Frankenstein och monstret inte skildras utifrån 

flera olika perspektiv, vilket resulterar i platta karaktärsgestaltningar.  
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    Utifrån Isers receptionsteori lämnar detta narrativet utrymme för färre textluckor än i 

originalversionen. I originalversionen lämnas utrymme för många textluckor eftersom de olika 

berättarnas beskrivningar av Frankenstein och monstret skiljer sig från varandra. Det är i dessa 

skillnader som textluckorna uppstår. Läsaren kan sedan använda dessa textluckor för att bilda 

sig en egen självständig uppfattning om Frankenstein och monstret. 

     En annan genomgående skillnad är att narrativet i LL-adaptationen upplevs som avskalat i 

jämförelse med narrativet i originalversionen. Sidoanekdoter och andra uttryck som inte har en 

direkt koppling till huvudberättelsen har uteslutits. Konsekvensen blir att få textluckor erbjuds 

i LL-adaptationen eftersom endast det mest ”nödvändiga” uttrycks i texten. Kapitelrubrikernas 

formuleringar i LL-adaptationen resulterar även i likartade konsekvenser. Kapitelrubrikerna 

korrelerar med händelseförloppet i berättelsen och lämnar därför inget utrymme för textluckor 

vari läsaren själv får tyda händelseförloppet. 

     En annan genomgående skillnad i narrativet avser gestaltningen av karaktärernas känslor. I 

LL-adaptationen uttrycks karaktärernas känslor explicit i texten, medan de i originalversionen 

ofta gestaltas genom karaktärernas handlingar. I LL-adaptationen uppmanas därför inte läsaren 

till självständiga tolkningar eftersom färre textluckor erbjuds med detta narrativ. I original-

versionen erbjuds fler textluckor eftersom läsaren själv måste tyda vilka känslor som 

karaktärernas handlingar är ett uttryck för. 

      Utifrån Langers receptionsteori kan läsaren vandra in i den skönlitterära världen i LL-

adaptationen och skapar ordning inom den med enkla medel. Det är något som sker i Langers 

första läsprocessfas. Inom den skapas förståelse genom det som explicit uttrycks i texten och 

inte genom textens tomma luckor.129 Däremot är det tveksamt, utifrån de undersökta narrativen, 

om läsaren kan nå Langers andra läsprocessfas. Inom den skapar läsaren förståelse genom att 

fylla i textens tomma luckor med erfarenheter och kunskaper från det egna livet.130 De 

narrativen som jag har undersökt erbjuder alldeles för få textluckor för att läsaren ska kunna ha 

en möjlighet till det. 

     I originalversionen däremot erbjuds många textluckor som möjliggör en bättre utveckling 

av fiktionsförståelsen. Narrativet är inte lika avskalat som i LL-adaptationen vilket lämnar 

utrymme för många textluckor. Textluckorna uppstår eftersom läsaren själv måste värdera 

vilken information som är nödvändig för att förstå det övergripande händelseförloppet. Läsaren 
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får alltså möjligheten att använda textens tomma luckor för att skapa mening i det lästa, vilket 

är något som sker i Langers andra läsprocessfas.131 

      I originalversionen får läsaren också ta del av flera olika berättares upplevelser. Läsaren får 

därigenom en möjlighet att kritiskt värdera de olika berättarnas perspektiv och bilda sig en egen 

uppfattning om karaktärerna och händelseförloppet. Den kritiska läsningen är något som 

inträffar i Langers fjärde läsprocessfas.132 Sammantaget visar analysen att narrativet i original-

versionen bidrar till bättre möjligheter att utveckla fiktionsförståelse än narrativet i LL-

adaptationen.  

 

7. Slutsats och didaktisk diskussion 

7.1 Slutsats och sammanfattande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning LL-adapterad skönlitteratur 

kan användas för att utveckla gymnasieelevers fiktionsförståelse i undervisningen i jämförelse 

med icke lättläst skönlitteratur. Detta har jag undersökt genom en komparativ analys av 

Frankenstein och dess LL-adaptation utifrån analyskategorierna karaktärsdjup, tematik och 

narrativ. Jag har sedan använt mig av Isers receptionsteori om textens tomma luckor och 

Langers receptionsteori om läsprocessens fem faser för att förklara skillnaderna mellan 

textversionerna, och i vilken utsträckning de skiljer sig. 

     Att originalversionen av Frankenstein skapar bättre möjligheter till att utveckla fiktions-

förståelse än LL-adaptationen är naturligtvis inte ett förvånande resultat. LL-litteraturens form 

innebär en förenkling av språket vilket i sin tur påverkar innehållet. Ett av LL-litteraturens 

kriterier innebär att orsaksbanden ska förklaras i texten. Detta resulterar i att färre antal text-

luckor uppstår i texten.133 

      Det intressanta med resultaten i undersökningen är alltså inte att möjligheterna till att 

utveckla fiktionsförståelse skiljer sig i textversionerna, utan hur de skiljer sig. Detta är ett 

relativt outforskat område inom LL-litteraturens forskningsfält där min undersökning bidrar 

med att påvisa innehållsmässiga skillnader mellan lättläst och icke lättläst skönlitteratur samt 

dessa skillnaders konsekvenser för möjligheterna till att utveckla fiktionsförståelse.  

     I denna undersökning har dock endast en LL-roman undersökts. Det är därför svårt att 

värdera representativiteten av resultaten eftersom skillnaderna inom den lättlästa skön-
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litteraturen kan variera. Undersökningen visar dock att skillnaderna är väldigt stora mellan 

originalversionen av Frankenstein och dess LL-adaptation. Så även om skillnaderna kan variera 

från LL-roman till LL-roman hävdar jag ändå resultaten från denna undersökning belyser 

grundläggande skillnader mellan lättläst skönlitteratur och icke lättläst skönlitteratur. 

     Undersökningen visar att narrativet och karaktärsdjupen genomgått stora förenklingar i 

adaptationsprocessen av LL-utgåvan av Frankenstein. I adaptationsprocessen har texten 

förenklats till att den endast uttrycker den mest nödvändiga informationen som behövs för att 

förstå det övergripande händelseförloppet. Vidare föreslår kapitelrubrikerna redan på förhand 

hur läsaren ska tolka texten. Läsaren blir därför inte utmanad i sin fiktionsförståelse eftersom 

texten genom detta narrativ erbjuder få textluckor.134 

     I originalversionen måste läsaren själva värdera vilken information som är nödvändig för att 

förstå det övergripande händelseförloppet. Detta eftersom texten innehåller fler sidoanekdoter 

som inte är nödvändiga att känna till för att kunna förstå det övergripande händelseförloppet. I 

originalversionen måste läsaren också tyda vad karaktärernas handlingar är ett uttryck för 

eftersom det inte alltid uttrycks explicit i texten som i LL-adaptationen. Konsekvensen av detta 

blir att originalversionen erbjuder fler textluckor eftersom läsaren själv måste värdera vad som 

är viktigt i texten och på egen hand tyda vad karaktärernas handlingar är ett uttryck för. 

     Även karaktärernas handlingsmotiv och känslouttryck har förenklats i LL-adaptationen. 

Oftast uttrycks endast en känsloreaktion eller ett handlingsmotiv i karaktärsskildringarna, vilket 

resulterar i platta karaktärsgestaltningar. Som en konsekvens av detta uppstår färre textluckor 

eftersom läsaren inte behöver värdera flera känslouttryck eller handlingsmotiv och självständigt 

tyda vad summan av dem står för. Likartade konsekvenser kommer utav det förenklade berättar-

perspektivet i LL-adaptationen. Det medför att berättelsen endast skildras utifrån en karaktär 

istället för tre som i originalversionen. Följaktligen uppstår färre textluckor eftersom läsaren 

inte behöver värdera de olika berättarperspektiven och självständigt tolka dem i förhållande till 

varandra. 

     Tematiken i LL-adaptationen har också förenklats i jämförelse med originalversionen, även 

om en del av den har bevarats relativt väl. Vetenskapstematiken som återfinns i original-

versionen är dock i princip obefintlig i LL-adaptationen och kan inte användas till att utveckla 

fiktionsförståelsen. Naturtematiken är bevarad i LL-adaptationen men lämnar inget utrymme 

för textluckor. Detta eftersom sambandet mellan natur och känslor eller händelseförlopp inte 

återfinns i LL-adaptationen. 
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     Ensamhetstematiken är den tematik i LL-adaptationen som lämnar mest utrymme för text-

luckor och därmed självständiga tolkningar. Sambandet mellan Frankensteins ohälsa och 

ensamhet uttrycks inte explicit i texten utan läsaren måste själv tyda det utifrån den sociala 

situation som Frankenstein befinner sig i och hans hälsotillstånd som uttrycks i anslutning till 

det. I originalversionen gestaltas ensamhetstematiken på ett likartat sätt även om den är mer 

frekvent förekommande i texten. 

     Enligt Langers receptionsteori måste en text innehålla många textluckor för att en läsare ska 

kunna uppnå den andra läsprocessfasen.135 Eftersom texten i LL-adaptationen innehåller få text-

luckor blir det svårt för läsaren att utveckla sin fiktionsförståelse i jämförelse med 

originalversionen i avseende på narrativ och karaktärsdjup. Läsaren kan dock vandra in i den 

skönlitterära världen och skapa inordning inom den genom det som uttrycks explicit i texten. 

Det är något som sker i Langers första läsprocessfas.136 Däremot får läsaren svårt att skapa 

mening i det lästa med erfarenheter och kunskaper från det egna livet genom att använda texten 

tomma luckor eftersom texten erbjuder få textluckor. Det är något som sker i Langers andra 

läsprocessfas.137 

     I originalversionen erbjuder narrativet och karaktärsskildringarna många textluckor som 

möjliggör att läsaren kan nå både Langers andra och fjärde läsprocessfas. Läsaren kan använda 

dessa textluckor för att skapa mening i det lästa vilket är något som sker i Langers andra läs-

processfas. Vidare får läsaren möjligheten att kritiskt värdera och ställa olika perspektiv mot 

varandra i de runda karaktärsbeskrivningarna och de multipla berättarperspektiven som 

originalversionen erbjuder. Det är något som sker i Langers fjärde läsprocessfas.138 

     Som undersökningen visar finns det dock vissa moment i LL-adaptationen som går att 

använda till att utveckla läsarens fiktionsförståelse. Gestaltningen av ensamhetstematiken 

möjliggör att läsaren kan distansera sig från texten och använda textens tomma luckor för att 

skapa helhet och sammanhang i tolkningen av ensamhetens betydelse i berättelsen. Detta är 

något som sker i både Langers andra och fjärde läsprocessfas.139 

     I originalversionen möjliggör gestaltningen av samtliga undersökta teman att läsaren kan nå 

till Langers fjärde läsprocessfas. Vetenskapstematiken, naturtematiken och ensamhets-

tematiken är återkommande genom hela berättelsen. De är förankrade i texten men lämnar 
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samtidigt utrymme för textluckor vari läsaren måste använda kunskaper om litteraturens form 

för att tyda dem. Det är något som sker i Langers fjärde läsprocessfas.140  

     I Langers femte läsprocessfas har läsaren utvecklat en djup fiktionsförståelse som kan 

användas i helt andra och orelaterade sammanhang än i den lästa texten.141 Detta är fullt möjligt 

i originalversionen. Exempelvis kan en läsning av naturtematiken och vetenskapstematiken 

erbjuda en inblick i det samtida samhällets syn på vetenskap och natur eftersom dessa teman är 

välutvecklade i texten. Läsaren använder i detta sin fiktionsförståelse för att skapa förståelse 

för någonting i ett ”orelaterat” sammanhang. 

 

7.2 Didaktisk diskussion  

Även om undersökningen visar att originalversionen skapar bättre möjligheter till att utveckla 

fiktionsförståelse än LL-adaptationen beror det naturligtvis samtidigt på läsaren. En läsare med 

liten erfarenhet av skönlitteratur kanske inte alls kan utveckla sin fiktionsförståelse genom en 

läsning av originalversionen eftersom den potentiellt sett skulle kunna vara för svår. Det skulle 

därför vara intressant att komplettera denna undersökning med empiriska studier om hur lättläst 

skönlitteratur faktiskt påverkar läsares fiktionsförståelse. Denna undersökning visar endast 

läsares möjligheter till att utveckla fiktionsförståelse genom lättläst skönlitteratur. 

     Som jag nämnde tidigare i avsnittet om tidigare forskning har Kintsch och Miller visat att 

svaga läsare missgynnas av lärobokstexter med många textluckor.142 Texten måste alltså vara 

anpassad till läsarens förutsättningar. Samtidigt, som min undersökning visar, innehåller den 

undersökta lättlästa skönlitteraturen begränsningar för hur mycket fiktionsförståelsen kan 

utvecklas genom den.  

     Beck, McKeown och Worthy, som jag tidigare redogjort för, har visat att elever med goda 

förkunskaper om en text inte gynnats av att texten är lättläst.143 Dessa elever förstod alltså den 

icke lättlästa texten lika bra som den lättlästa texten eftersom de hade goda förkunskaper om 

den. Så istället för att använda lättläst skönlitteratur med det didaktiska syftet att utveckla läs-

svaga gymnasieelevers fiktionsförståelse borde lärare istället arbeta för att stärka dessa elevers 

litterära förkunskaper. Detta exempelvis genom att i undervisning arbeta med litteraturens form. 

Det är kunskaper som är nödvändiga för att kunna nå Langers fjärde läsprocessfas.144  

                                                           
140 Langer 2005, s. 34ff. 
141 Langer 2011, s. 23ff. 
142 Kintsch, W. & Miller, R, 1981 s. 220ff. 
143 Beck, I. L.,McKewon, M.G., & Worthy 1995, s. 220ff. 
144 Langer, 2005 s. 34ff. 
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      Eleverna bör även ges möjligheten att tillämpa dessa kunskaper i praktiken i inlärnings-

processen. Exempelvis kan eleverna få läsa en novell och sedan analysera novellens form med 

stöd av läraren. De litterära kunskaperna som eleverna förvärvar genom detta tillvägagångssätt 

kan sedan användas i läsningen av en längre roman. Således sker en progression i lärande-

processen där svårighetsgraden ökar succesivt. En progression i lärandeprocessen är något som 

Anne Palmér i Muntligt i klassrummet: om tal, samtal och bedömning, 2010, framhåller som 

en nyckelfaktor till ett effektivt lärande.145 

     Ett kompletterande arbetssätt kan bestå i att förbereda de lässvaga eleverna på innehållet i 

en roman som ska läsas. Detta kan sedan kombineras med en samläsning där händelseförloppet 

i berättelsen diskuteras under läsningens gång. På så vis kan de lässvaga eleverna få hjälp med 

att överbrygga textluckor i berättelsen vilka de vanligtvis har svårt för.146 Efter avslutad läsning 

är det sedan viktigt för eleverna att arbeta med romanens innehåll och form. Exempelvis kan 

läraren förbereda frågor om romanen vilka kan fungera som ett stöd i elevernas lärandeprocess. 

Frågorna ska vara formulerade på ett sätt som uppmanar eleverna till att fylla i textens tomma 

luckor med mening. Därigenom kan eleverna utveckla sin fiktionsförståelse.147 

      Dessa arbetsmetoder är dock inte möjliga att implementera i samband med elevers läsning 

av lättläst skönlitteratur. Detta eftersom lättläst skönlitteratur, enligt vad min undersökning 

visar, medför alltför stora begränsningar i möjligheterna till att utveckla fiktionsförståelse. 

Därför bör inte lättläst skönlitteratur överhuvudtaget användas till att utveckla elevers fiktions-

förståelse. Har en elev en så pass svag läsförmåga så att det är omöjligt för eleven att läsa icke 

lättläst skönlitteratur är lättläst skönlitteratur naturligtvis ett bättre alternativ. Men då ska syftet 

med läsningen vara att utveckla läsförmågan och inte fiktionsförståelsen. För att utveckla 

lässvaga elevers fiktionsförståelse bör lärare istället satsa på att stärka dessa elevers litterära 

förkunskaper. I förlängningen kan detta bättre hjälpa dem att utveckla fiktionsförståelsen än 

vad den lättlästa skönlitteraturen har möjligheter till. 

 

 

 

 

                                                           
145 Palmér, Anne, Muntligt i klassrummet: om tal, samtal och bedömning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 

s. 80. 
146 Borgström 2006, s. 65. 
147 Ullström, Sten-Olof, ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan”, 2009, i Läsa bör man-?: 

den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. (1. uppl.), Kåreland, L (red.), Stockholm: Liber, 2009, s. 

126ff. 
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