
Jag har läst Robinson Crusoe. Jag tycker att det är ett utmärkt exempel på en 
upplysningsbok. Det finns många bra exempel och man får se det från ett 
intressant perspektiv.

 

Man reste mycket under upplysningen. Länder skaffade kolonier, köpte och sålde 
både

saker och slavar. Detta kan jag genast koppla till Robinson Crusoe. Hela boken går 
ut på att han har en så pass stor reslängtan att han skulle kunna göra vad som 
helst för att komma ifrån sin nuvarande position. Robinson reser därför så fort han 
får tillfälle trots hans föräldrars varningar och ger sig ut på de längsta och värsta 
resorna man kan göra till sjöss. Även handeln som fortfarande var populär under 
upplysningen framgår väldigt bra i boken. Robinson reser mycket till Brasilien för att 
kolla till och sälja sina tobaksplantor.

 

Man kommer även i kontakt med slavhandeln i denna berättelse. Robinson blir 
tillfångatagen som slav av en italienare under sin resa och får jobba som slav i flera 
år. Även Robinson själv använder sig av slavar på hans tobaksplantage och jag ser 
även Fredag som en slav till Robinson.

 

När Fredag kom till ön och Robinson befriat honom var Robinson snäll och försåg 
honom med både mat och dryck. Men eftersom Fredag var en vilde tog Robinson 
föregivet att han inte gick att lita på. Han tillät därför inte Fredag att sova i sin borg 
utan utanför den innersta muren och Robinson försåg sig med laddade gevär ifall 
han skulle bli attackerad under natten. Detta visar att Robinson såg ner på Fredag 
och tar föregivet att vildar ej går att lita på. När Robinson börjat lita på Fredag börjar 
han uppfostra Fredag. Alltså, han lärde honom vad man skulle äta, visade honom 
bättre metoder att odla och jaga, han lärde honom att ha på sig kläder och hur man 
tillverkade saker. Till sist lärde Robinson ut sin religion. Hur man trodde och vad 
man gjorde när man trodde. När jag läste detta såg jag det som att Robinson gjorde 
honom en god gärning, att han hjälpte honom att bli en bättre människa. Men efter 
att jag gått in mer på djupet ser jag nu motsatsen. Robinson gjorde om Fredag. Han 
gjorde honom till det idealet som Robinson hade på en människa. Han 
respekterade inte Fredags levnadsstandard utan sa istället:

 

1 Ditt sätt är fel, låt mig visa dig det rätta.
 

Även om Robinson inte sa så ordagrant så var det ändå så han tänkte. Att hans 
levnadssätt var fel och det är viktigt att han ändras på. Detta är väldigt typiskt för 
upplysningen. Att man ansåg att sitt eget sätt att göra saker på var det rätta och att 
man helt enkelt försökte uppfostra de som inte löd. Jag ser därför detta som både 



kritik och lydnad efter upplysningens levnadsvillkor. Eftersom jämlikhet blev ett 
viktigt begrepp då, men jag tycker ändå att det mesta går emot det. Däremot som 
jag nämnde tidigare var man väldigt övertygad om att ens eget sätt var det bästa att 
leva utefter.

 

Som jag tidigare nämnde lärde Robinson ut sin religion till Fredag, men Robinson 
hade inte alltid varit så säker på sin religion. Under upplysningen var man väldigt 
kritisk till religion, detta gällde även Robinson. När Robinson först kommer till ön 
ber han till gud men tycker sedan att det är löjligt och intalar sig själv att gud inte 
finns. När det sedan händer saker på ön som i vissa situationer räddar hans liv 
börjar han undra. Om det nu inte är så att gud sitter däruppe och ger honom 
mirakel för att han ska överleva. Efter det ber han till gud varje dag och han blir helt 
såld på sin religion. Han visar och förklarar även sin religion för Fredag när han 
kommer till ön och även Fredag blir helt såld på den.

 

Upplysningstiden handlade mycket om kunskap därför blev det mer och mer 
populärt att alla skulle både kunna skriva och läsa. Det tycker jag framgår mycket 
bra i boken eftersom Robinson både kan läsa och skriva. Detta märker man både 
när han brevväxlar mellan England och Brasilien och att han faktiskt skriver ner 
hela sitt äventyr på ön i en dagbok.

 

Jag tycker att hela storyn hänger ihop väldigt bra med epoken. Det mesta som 
händer i boken är nästan alltid påverkad av epoken och det är därför den är ett 
utmärkt exempel på en upplysningsbok.


