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In Swedish schools today we meet students who are all at different levels in their reading 

development (Lundberg & Herrelin, 2005). According to this, the supply of easy-reading 

books has become even larger. Many students choose to read an easy-reading version instead 

of a book in the original version, and this has led to the upbringing of this comparative study 

with the aim of investigating what the reader tends to win or lose by only reading the easy-

reading version of Oliver Twist. The study is based on two versions of the story whose content 

are compared through close reading. The results of the study show that the reader will win a 

beautified and stripped picture of the story that leads to a change of the reading experience. 

The results also show that the reader tend to lose correct course of events, knowledge of the 

characters,  the impression of peoples’ traumatic life and surrounding happenings that overall 

affects the wholeness of the story.  
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1. Inledning 

Läsning har alltid varit en viktig framgångsfaktor i såväl samhället som i skolan (Lundberg & 

Herrelin, 2005). I dagens svenska skola möts vi av elever som alla har olika förutsättningar att 

ta sig an texter i samband med läsning. Därför menar Ingvar Lundberg och Monica 

Reichenberg (2009) att texter bör anpassas för att göra så att alla individer blir delaktiga i den 

textbaserade värld vi lever i.  

 

I dag finns en uppsjö av bearbetade texter, allt från samhällsinformation till skönlitteratur där 

innehållet har förkortats och förenklats (Wennström, 1995). Det bidrar till att alla läsare får 

tillgång till böcker och därmed får ta del av kulturella upplevelser och det kulturarv som bland 

annat Lgr11 (Skolverket, 2011) lyfter fram som en viktig aspekt i samband med läsning i 

skolan. För att bevara kulturarvet finns en stor mängd av klassiker som blivit bearbetade till 

lättlästa versioner och således mer tillgängliga för en yngre målgrupp.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag uppmärksammat att många elever tenderar 

att välja bort en originalversion av en bok för att i stället välja en lättläst version. I någon 

mening kan jag förstå varför detta händer då den lättlästa versionen är anpassad och förkortad, 

vilket unga läsare kan uppleva som skönt och lättsamt. De väljer därmed bort en text i 

originalversion som troligen upplevs som betungande och för mastig. I samband med detta 

ställer jag mig frågande till vad läsaren kan vinna respektive förlora genom att välja en lättläst 

version i stället för en originalversion. Enligt min mening är det viktigt för blivande och redan 

verksamma lärare på fältet att uppmärksamma om och i så fall hur innehållet i en text kan 

förändras genom en bearbetning som syftar till att skapa en lättläst version. Detta för att jag 

själv som blivande lärare anser att det är viktigt att kunna motivera varför eleverna bör prova 

att ta sig an en bok i originalversion, samt för att kunna berätta vilka för respektive nackdelar 

det finns med den ena eller andra boken. Med anledning av dessa tankar kommer en 

komparativ studie att genomföras som jämför en lättläst version med boken i originalversion. 

Boken som kommer att stå i fokus är Oliver Twist som är översatt av Margareta Ångström 

(1956) och skriven av Charles Dickens. Boken kommer att jämföras med en lättläst version av 

Oliver Twist som är återberättad av Maj Bylock (2006).  
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2. Syfte och forskningsfrågor   

Syftet med studien är att undersöka vad en läsare kan komma att vinna respektive förlora 

genom att välja en lättläst version av Oliver Twist, i stället för att välja att läsa boken i 

originalversion. Meningen är att undersöka innehållet i de två versionerna och därmed 

kommer den språkliga detaljnivån inte primärt att beröras. Med innehåll syftar jag på 

berättelsens händelseförlopp, karaktärsskildring, stämning, och därmed berättelsens helhet. 

Förhoppningen är att lärare ska bli medvetna om de skillnader i innehållet som eventuellt kan 

förekomma mellan en lättläst version och en originalversion. Studien kan möjligen ge lärare 

vägledning i valet av bok i klassrummet. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  

 

 Vad kan en läsare vinna respektive förlora genom att endast läsa en lättläst version av 

Oliver Twist? 

 Hur kan läsupplevelsen av berättelsen förändras på grund av bearbetningen? 

3. Sökningar av tidigare forskning  

I detta avsnitt redogörs för de sökningar och de urval som gjorts i relation till tidigare 

forskning. Databaserna som använts kommer att presenteras och därefter de avgränsningar 

som gjorts.  

 

I studien har databaserna ERIC (EBSCO) och Libris använts i sökandet efter tidigare 

forskning. Några av de böcker och artiklar som använts i studien har hittats genom manuella 

sökningar som har genomförts på Örebro universitetsbibliotek. DiVA portal är en portal som 

främst publicerar studentuppsatser och forskningspublikationer. Denna portal har använts vid 

ett fåtal tillfällen för att undersöka om forskare tidigare har undersökt skillnader mellan en 

lättläst version och en originalversion. Genom sökningarna på DiVA hittades ett fåtal 

studentuppsatser som bidrog till att jag hittade några användbara texter som berör tidigare 

forskning om lättlästa böcker. Dock berörde ingen av dessa uppsatser enbart innehållet i två 

olika versioner. Databasen ERIC (EBSCO) valdes för att den innehåller ett brett utbud av 

vetenskapliga artiklar. I samband med sökningarna i ERIC (EBSCO) upplevdes en svårighet 

att finna vetenskapliga artiklar som behandlade lättlästa texter, läsupplevelser och skillnader 

mellan lättlästa versioner och originalversioner. Genom detta är det möjligt att konstatera att 

forskningsfältet gällande jämförelser av lättlästa versioner och originalversioner inte är så 

brett som önskat. I relation till detta vill jag belysa att denna studie kan komma att fylla en 
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liten del av den forskningslucka som finns när det kommer till just jämförelser mellan olika 

versioner av böcker.  

3.1 Sökord och urval  

I databasen ERIC (EBSCO) användes sökningen matching texts and readers AND readability 

samt peer-reviewed. Avgränsning i form av publiceringsdatum sågs inte som något 

betydelsefullt då jag ville förmedla en övergripande bild av forskningsfältet gällande lättlästa 

texter. Sökningen resulterade i totalt sju träffar. Av dessa träffar valdes två ut. De texter som 

valdes bort var texter som behandlade yngre barn, teknikvetenskap och lästest. Ytterligare en 

sökning genomfördes med sökorden easy reading AND struggling readers samt 

avgränsningen peer-reviewed. Sökningen resulterade i åtta träffar varav en valdes ut. De 

artiklar som behandlade lämpliga lättlästa böcker, döva personers väg till läsning, lässtrategier 

och andra ämnen än läsning valdes bort. Även andra sökningar genomfördes men de träffar 

som hittades var snarlika de som hittades vid den tidigare sökningen. Vidare testades 

sökningarna reading experience samt peer-reviewed och easy-reading texts AND originaltexts 

AND differences samt peer-reviewed, men inga passande artiklar hittades.  

 

I Libris användes sökordet lättläst och avgränsningen att endast visa avhandlingar. Sökningen 

gav två träffar varav en avhandling valdes ut. Vidare användes DiVA som ett komplement där 

sökordet var lättläst utan någon tillhörande avgränsning. Anledningen till det var för att få en 

övergripande bild av forskningsfältet. 82 träffar hittades, varav de texter som redan i namnet 

angav att de undersöker språk och innehåll i jämförelser av en lättläst- respektive en 

originalversion tittades närmare på. Det var tre stycken som mer eller mindre tog upp hur 

innehållet av en berättelse kan skilja sig mellan olika versioner. De texter som specificerade 

sig på samhällsinformation, läroböcker, sjukdomar och mer övergripande undersökningar i 

relation till lättläst valdes bort. Vid läsningen av artiklarna användes ett tillvägagångssätt som 

kallas snöbollseffekten, vilket enligt Katarina Eriksson Bajaras, Christina Forsberg och 

Yvonne Wengström (2013) innebär att en intressant träff leder till flera gynnsamma träffar. 

Därmed användes texterna som stöd för att hitta flera användbara texter.  

4. Tidigare forskning och centrala begrepp 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning på området att presenteras närmare. Den tidigare 

forskning som används berör främst läsbarhet och dess användning i relation till 

samhällsinformation och litterära texter. Därefter presenteras för respektive nackdelar med 
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lättlästa böcker följt av tidigare forskning som berör skillnader mellan en lättläst- och en 

originalversion. Vidare kommer begrepp som är relevanta för studien att förklaras.  

4.1 Tidigare forskning om lättlästa böcker och läsbarhet  

I vårt samhälle har det alltid funnits människor som har olika förutsättningar att ta sig an text. 

Redan år 1966 fanns en efterfrågan på lättlästa böcker och i Skolöverstyrelsen lades frågan 

fram för första gången 1966/67 (Witting, 1979). I samband med det tog de lättlästa böckerna 

form, vilka kallades LL-böcker. LL-stiftelsen bildades 1987 och fick då i uppdrag av 

regeringen att ta hand om utgivningen av LL-material. År 1997 bytte stiftelsen namn till 

Centrum för lättläst och numera har Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) tagit över 

ansvaret för den lättlästa utgivningen (lattlast.se, 2015). MTM är en institution som har i 

uppdrag från regering och riksdag att publicera nyheter, samhällsinformation och litteratur i 

lättläst form för att ge alla människor tillgång till olika typer av texter. Genom detta får alla 

målgrupper ta del av textvärlden. Till en början var målgruppen vuxna, främst psykiskt 

utvecklingsstörda och döva människor, men Lundberg och Reichenberg (2009) menar att 

utbudet av lättlästa böcker är stort och att det finns flera målgrupper, som exempelvis ovana 

läsare, personer med dyslexi, nysvenskar och personer med funktionsnedsättning.  

 

Det är viktigt att påpeka att det finns en viss skillnad mellan LL-böcker och de allmänna 

lättlästa böckerna. De böcker som klassas som LL-böcker har ofta en LL-markering på 

framsidan, dock bör inte böckerna stämplas som handikappböcker (Wennström, 1995). Andra 

lättlästa böcker som exempelvis Bylocks (2006) Oliver Twist är en lättläst version som, enligt 

bokens baksidestext, är skapad för att göra handlingen och språket mer tillgänglig för unga 

läsare. Karin M. Wennström (1995) tar i sin avhandling upp några kriterier som ska följas för 

att en bok ska kunna klassas som en LL-bok. Hon menar att textens format inte får vara för 

litet och att textsnittet bör vara minst storlek 14. Vidare tydliggörs att språket bör formuleras 

på ett enkelt och tydligt vis där fackuttryck, ålderdomliga uttryck, slanguttryck och metaforer 

bör undvikas. Det framhålls även att en LL-bok inte får innehålla för många huvudpersoner 

och att personerna inte får tilldelas för många namn, då det kan få förödande konsekvenser för 

läsaren. Omvänd ordföljd, inre monologer och olika typer av förskjutningar gällande tid och 

plats bör också undvikas.  

 



5 

 

Christer Platzack (1973) framhåller i sin avhandling att texter i många avseenden kan 

upplevas som svåra, och att det är olika faktorer som påverkar denna upplevelse. Trots att 

texter kan behandla samma innehåll menar Platzack att svårigheter kan uppdagas beroende på 

texternas olika språk, meningsbyggnad och tillhörande bilder. Det finns därmed många 

faktorer som påverkar huruvida en text anses svår eller inte. Han menar att läsbarhet är en 

beteckning hos litterära verk som presenterar vilken svårighetsgrad texten anses ha. För att ta 

reda på texters olika svårighetsgrader kan läsbarhetsformler användas. En läsbarhetsformel 

som blivit välkänd i Sverige och som används flitigt är läsbarhetsindex, även kallad LIX. 

Detta värde räknas ut genom formeln LIX= Lo + Ml som Carl-Hugo Björnsson konstruerade 

år 1968. Formeln innebär att antalet långa ord (fler än 6 bokstäver) adderas med 

meningslängden (Lundberg & Reichenberg, 2009). Ju lägre LIX-värde desto mer lättläst är 

texten. Enligt Platzack finns det forskare som motsätter sig användandet av läsbarhetsindex, 

men trots detta står han fast vid att läsbarhet är ”[…] en intressant egenskap hos texter vars 

primära syfte är att förmedla information” (Platzack, 1973, s. 17). Trots att den presenterade 

läsbarhetsformeln blivit allt mer populär att använda menar flera forskare att vägledningen 

som skapas inte är tillräcklig (Lundberg & Reichenberg, 2009; Witting, 1979). Maja Witting 

(1979) är en av de forskare som menar att man inte endast kan utgå från LIX för att ta reda på 

läsbarheten i en text. Hon menar i stället att det är av vikt att skapa en djupare förståelse för 

varför en text är lätt- eller svårläst. Det påpekas att förklaringen kan sökas genom att samtala 

med läsarna själva. I samband med detta får läsare som upplever svårigheter med läsning 

bidra med sina synpunkter och upplevelser av texter. På så sätt har det utvecklats ytterligare 

kriterier för läsbarhet och därmed för vad som är lätt- och svårläst. Lundberg och Reichenberg 

(2009) har i sin bok studerat tidigare forskning rörande lättläst och även de ställer sig kritiska 

till läsbarhetsformeln. De menar att formeln har en låg tillförlitlighet då exempelvis verb i 

dåtid skulle ses som svårare eftersom de är längre. Det påpekas även att avståndet mellan 

subjekt och predikat inte alltid påverkar läsbarheten. Ytterligare två forskare, Brandy Pitcher 

och Zhihui Fang (2007), påpekar, utifrån sin studie som berör nivåanpassningen av lättlästa 

texter, att läsbarhet inte tar läsaren själv i beaktande: 

 

We are aware, however, that readability has its limitations. For example, readability formulas 

generally do not take into account other factors that also affect comprehension, such as conceptual 

difficulty, interest level, text structure, textual cohesion and coherence, much less readers´ 

background knowledge and cognitive aptitudes (Pitcher & Fang, 2007, s. 45).  
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Forskare menar i stället att man bör komplettera läsbarhetsformeln med den enskildes 

förkunskaper om ämnet, ordförståelse, ordförråd etcetera (Graves & Philippot, 2002; 

Lundberg & Reichenberg, 2009; Pitcher & Fang, 2007). Att bedöma om en text är lättläst kan 

göras på olika sätt och olika forskare har olika syn på vad en lättläst text är och vilka kriterier 

som texten bör uppfylla. Lundberg och Reichenberg framhåller följande.  

 

För att bedöma om en text är lättläst eller inte räcker det inte med att vi analyserar textens 

språkliga uppbyggnad. Vi måste ta hänsyn till läsarens tolkningsramar, vilka föreställningar de har, 

vilket förhandsvetande som finns, vilka förhoppningar, önskningar och mål som läsaren har med 

sin läsning (Lundberg & Reichenberg, 2009, s. 32).  

 

De menar även att en text språkmässigt är lättläst om den är relativt kort, om den innehåller en 

tydlig författarröst, innehåller en variation av korta och långa meningar och därtill inte 

innehåller ord som kan uppfattas som svåra och främmande. Texten bör även innehålla 

tydliga praktiska exemplifieringar som kan ge läsaren en tydlig bild av handlingen. Abstrakta 

begrepp och långa substantiv är något som kan missuppfattas och bör därför undvikas 

(Lundberg & Reichenberg, 2009). Det framgår även av andra forskare på fältet vad som bör 

undvikas för att förhindra att svårigheter uppstår. Michael F. Graves och Raymond A. 

Philippot (2002) har i sin studie undersökt vilka faktorer som bidrar till att en text blir 

svårläst. De har även undersökt utbudet av lättlästa böcker och påpekar att det finns flera 

faktorer som påverkar hur svår en text uppfattas. De menar även att många av de lättlästa 

böcker som publiceras inte innehåller bra och välformulerad text men att de är väl anpassade 

till målgruppen:  

 

Vocabulary is one of the most easily identifiable characteristics of a text, and it strongly influences 

reading difficulty. Publishers of easy reading material try to avoid using unfamiliar words in new 

material, or they adapt existing material by simplifying the vocabulary. Their challenge is to avoid 

oversimplifying.  

Sentence structure, too, influences text difficulty. Long and convoluted sentences containing 

numerous clauses tend to confuse less able readers. This is not say that all sentences should be 

written in short snippets. The best easy reading books we examined tend to use sentences that 

reflect real language use– the sentences vary in length and complexity (Graves & Philippot, 2002, 

s. 180).  
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Även David Wray och Dahlia Janan (2013) har i sin studie undersökt läsbarhet och texters 

komplexitet, men främst hur de används i läroböcker. Utifrån studien hävdar de att svårigheter 

i texter inte enbart beror på läsarens språkliga förmåga utan att det även kan handla om 

läsarens kunskaper, kön och motivation till läsning. De påpekar vidare att texter av olika slag 

har olika typer av språk som kan upplevas som svårlästa i många fall.  

 

MTM tydliggör att innehåll, språk, bilder och format är de viktigaste komponenterna att ta 

hänsyn till vid skapandet av lättlästa texter. Innehållet bör vara anpassat till den specifika 

läsarens intresse. Det är även av vikt att texten har en naturlig tidsföljd och att det finns en 

logisk tanke bakom utformandet. Språket bör vara relativt enkelt, byggt på vardagliga och 

enkla ord samt på enkla och kortare meningar som inte innehåller metaforer som lätt kan 

missuppfattas. Texten bör även innehålla bilder som kan hjälpa läsaren med att förtydliga 

innebörder och känslor ytterligare. Det är av vikt att text och bild stämmer väl överens för att 

förhindra att missuppfattningar uppstår. Textens format bör vara relativt enkelt, vilket skapas 

genom att typsnitt och textstorlek väljs med omsorg och med hänsyn till läsaren (lattlast.se, 

2015).  

4.2 Fördelar respektive nackdelar med lättlästa versioner  

Det finns både fördelar och nackdelar med att bearbeta texter. Wennström (1995) framhåller 

att bearbetningar av texter är ett omdiskuterat ämne då det förekommer sämre bearbetningar 

av originaltexter, vilket har lett till en negativ bild av bearbetningar av böcker. I relation till 

detta påpekar Witting (1979) att det är av värde om originalförfattaren bearbetar sin egen text, 

detta för att förhindra att misstolkningar och felaktiga beskrivningar uppstår. Pitcher och Fang 

(2007) har utifrån sin studie upptäckt att några av de texter som bearbetats och anpassats till 

en specifik målgrupp har omarbetats så att texten mist sin struktur: ”However, the lack of a 

defined story structure or satisfying ending could render the experience of reading these texts 

less pleasurable and provides a poor model for children’s writing”(Pitcher & Fang, 2007, s. 

48). Pitcher och Fang påpekar att om en text mister sin struktur får barnen en felaktig syn på 

hur texter bör se ut. Det medför även att läsarens intresse för läsning kan gå förlorad.  

 

Wennström (1995) menar att LL-böckerna kan bidra till att läsare väljer ”fel” böcker, baserat 

på att de väljer LL-böcker i stället för böcker i originalversion. Det är något som även Lena 

Kåreland (2009) framhåller i samband med lättlästa böcker, genom att påpeka att många 

läsare stannar upp i sin läsutveckling i samband med att de väljer för enkla böcker som inte 
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ger dem tillräcklig utmaning. Att läsare i dag behöver större utmaning i sin läsning är något 

som även Wray och Janan (2013) tydliggör. De antar att fler läsare i skolans värld behöver 

introduceras till svårare texter.  

 

Vidare är det möjligt att förvissa sig om att en bearbetning av en text i originalform innebär 

att översätta texten till ett enklare och mer lättillgängligt format, som kan ge människor som 

upplever svårigheter i läsning en trevlig läsupplevelse. Lundberg och Reichenberg (2009) 

framhåller en fördel med bearbetade texter genom att tydliggöra att bearbetade och därmed 

anpassade texter i många fall kan göra att läsare som upplever svårigheter med läsning kan 

öva upp sin läsfärdighet. Detta för att de så småningom ska kunna övergå till något svårare 

texter. Graves och Philippot (2002) menar att många unga läsare som upplever svårigheter 

med läsning väljer bort tjocka böcker därför att de ser för svåra ut. De påpekar även att om 

materialet är relativt kort bidrar det till att läsarna tror på sin egen förmåga att ta sig an boken 

och dess innehåll.  

4.3 Tidigare forskning om skillnader mellan en lättläst- och en originalversion 

Något som framkommit utifrån de sökningar som genomförts i de olika databaserna är att det 

inte verkar finnas någon forskning som endast behandlar hur innehållet i olika bearbetningar 

kan komma att förändras. Det framgår att det till övervägande del är språket som berörs och 

analyseras i relation till bearbetade och lättlästa versioner. Vad läsaren tenderar att vinna 

respektive förlora är inget som någon av forskarna lagt så stor vikt vid. Några få 

studentuppsatser har hittats, dock har dessa till övervägande del specificerat sin undersökning 

på språket och dess användning och inte på innehållet i sig.  

 

Madeleine Andersson (2013) har i sin kvalitativa studie Lättläst–om eleverna själva får 

välja?: En undersökning om vilken text elever föredrar och varför undersökt hur elever 

uppfattar olika versioner av samma text och vilken version de föredrar. Andersson har lagt 

störst uppmärksamhet vid språk, röst och kausalitet i de berörda texterna, vilket innebär att 

innehållet till viss del berörs, men inte i så stor utsträckning. Studien visar att många elever, i 

samband med läsning av de båda böckerna, upplevde originalversionen som det självklara 

valet eftersom den boken var mer detaljrik och innehållet fylligare. Dock menade vissa elever 

att den lättlästa boken var lättare att läsa, vilket även Andersson kom fram till genom att räkna 

ut textens LIX-värde. Innehållet i de båda versionerna skiftade en aning vilket blev märkbart 

för eleverna. Det uttrycks även att eleverna själva tydliggjorde att de lärde sig mer av 
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originalversionen. Andersson knyter ihop studien genom att påpeka att en avskalad och 

mindre detaljrik version inte bidrar till en lustfylld läsning. Ytterligare en forskare som 

undersökt två versioner av samma text är Therese Larsson (2012) som i sin studie Originalet 

och den lättlästa: En jämförelse av språket i Stolthet och fördom i två olika versioner främst 

har undersökt läsbarheten i de två versionerna. Resultatet visar utifrån uträkningar av LIX-

värdet att originalversionen utan tvekan är svårare än den lättlästa versionen. Larsson har 

räknat meningar, huvudsatser och bisatser och utifrån det kan slutsatsen dras. Det framhålls 

även att handlingen i den lättlästa versionen har förändrats då många karaktärer är raderade 

och då vissa händelser är omarbetade. Även Kiri Matsubara (2007) har i sin studie 

Klädesborste eller skohorn?: En språklig och innehållslig jämförelse av Jan Guillous 

Ondskan undersökt språk och innehåll i två versioner av samma text. Studien går ut på att via 

närläsning studera strykningar, perspektiv, ord och meningsbyggnad i tre scener av 

berättelsen. Det visas att händelseförloppet i berättelsen har kortats ner ett år och att händelser 

som inte för berättelsen framåt har strukits. I den lättlästa versionen förändras även flera 

händelseförlopp genom tillskrivningar och omarbetningar. Perspektivet har inte förändrats 

radikalt i den lättlästa versionen då den liksom originalversionen utgår från huvudkaraktärens 

eget perspektiv. Mängden långa ord och långa meningar är större i originalversionen. 

Matsubara avslutar med att poängtera att de förändringar som gjorts inte förstör berättelsen 

trots att den lättlästa versionen ger en torftigare bild av helheten.  

4.4 Adaptation  

Kari Skjønsberg (1982) har sedan lång tid tillbaka arbetat med adaptationer av böcker för 

specifika målgrupper. Adaptation innebär att en text anpassas eller avpassas till en målgrupp. 

Ofta handlar adaptationer om att böcker görs om till film, drama, tecknade serier etcetera. Det 

förekommer även att adaptationer går åt motsatt håll, från tecknade serier till bok eller från 

film till bok. Adaptation kan, enligt Skjønsberg, användas med olika syften. Några av syftena 

kan vara följande: att anpassa språket, att korta ner innehållet eller att skydda läsaren från 

formuleringar, händelser och tankar som inte anses lämpliga för målgruppen. Författaren 

hänvisar till Isabelle Niéres (1974) som menar att bearbetningar som förändrar händelser i 

berättelsen leder till att läsaren går miste om väsentliga händelser som påverkar resten av 

berättelsen. Hon menar vidare att bearbetningar kan leda till att tjusningen med boken 

försvinner och att läsaren i stället för att skyddas begränsas. Läsupplevelsen begränsas då 

vuxna i stora drag kontrollerar vad barnen ska eller inte ska läsa. Vidare är språk, stoff, 
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komposition och medium fyra variabler som ständigt kan komma att anpassas eller avpassas i 

texter. Det går att skilja mellan två olika former av adaptation. Den ena formen handlar om att 

stoffet redan är adapterat när författaren färdigställer sitt verk. Till denna form av adaptation 

hör äldre barnböcker som skrivits för att författaren ville uppvisa nya tankar kring moralfrågor 

samt böcker med ideologiska värderingar. Den andra formen av adaptation berör böcker som 

från början var skrivna för barn, men som på senare tid har bearbetats och skrivits om av en 

annan författare. Skjønsberg menar att många småord, som har en stor betydelse i meningar, 

kan komma att förändras i samband med att en annan författare tar sig an verket. Det kan 

medföra att beskrivningar som är relevanta för sammanhanget kan gå förlorade.  

 

Cai Svensson (1989) har studerat hur adaptationer av text i samband med användning av 

läsbarhetsformler kan påverka texters innehåll. Han tydliggör att bearbetningar av detta slag, 

som har sitt främsta fokus på läsbarheten och därmed på språket, bidrar till att innehållet i en 

text förändras genom att det blir mindre specifikt. Informationen om händelser tenderar att 

sållas ut och blir därmed avskalad, karaktärernas känslor suddas ut och läsaren får svårare att 

relatera till berättelsen och dess karaktärer. I hans studie medförde det att många läsare valde 

en originalversion framför en lättläst version. 

4.5 Upplevelser av litteratur  

Gunnar Hansson (1975) har sammanställt resultat av undersökningar om hur läsare kan tolka 

litteraturen som de möter. Det påpekas att orden i litteraturen är byggstenar som läsaren 

möter, tolkar och sedan använder för att göra en egen tolkning. Utifrån orden i texten, egna 

erfarenheter och sitt eget språk försöker läsaren bygga upp en helhetstolkning av innehållet i 

texten. Om läsaren har ett bristande språk och få erfarenheter av omvärlden blir det svårare att 

skapa sig en helhetstolkning av textens innehåll. Upplevelsen av texten blir därmed vag och 

kan hindra läsaren från att förstå innebörden.  

 

En forskare vid namn Judith A. Langer (2005) benämner upplevelser av läsning som litterära 

föreställningsvärldar, vilket är uppfattningar som skapas i samband med att vi tar oss an en 

text. Langer framhåller att föreställningsvärldarna är i ständig förändring då vi hela tiden 

tolkar och skapar nya idéer i relation till det vi läst. Langer menar vidare att vilka 

föreställningsvärldar som skapas beror på varje enskild individ, men att en stor 

påverkansfaktor är texten själv, som alltid är densamma oavsett vilken läsare som tar sig an 
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den. Texten har alltid för avsikt att förmedla något till läsaren som hen därefter tolkar utifrån 

tidigare erfarenheter, kunskaper och tillfälliga känslor. Genom texten knyter läsaren ihop sin 

tidigare erfarenhet med den nya erfarenheten som skapas genom läsningen, vilket bidrar till 

uppbyggnaden av ny kunskap och mening i texten. Vidare består föreställningsvärldarna av 

många uppsättningar av bilder, frågor, förväntningar, idéer och föraningar som uppkommer i 

samband med att vi läser. Forskaren påpekar följande: ”Vi kan tänka på byggandet av 

föreställningsvärldar som ett skapande av sammanhang och mening, där betydelser ändras och 

byts ut och växer medan vi bygger upp vår förståelse av verket” (Langer, 2005, s. 29).  

 

Langer (2005) påpekar vidare att det finns olika faser i byggandet av föreställningsvärldar 

som läsaren går igenom. Den första fasen innebär att läsaren kliver in i föreställningsvärlden. 

Väl där försöker läsaren att ta vara på de ledtrådar som ges. I början består 

föreställningsvärldar av kunskaper och erfarenheter vi har samt de nyfunna ledtrådarna som är 

till för att skapa ordning. Läsaren skapar sig genom de nämnda komponenterna en uppfattning 

om textens innehåll och handling. I den andra fasen utmanas läsaren och upptäcker nya drag i 

textvärlden. Den nya informationen tar läsaren bortom det hen för tillfället inte vet och där 

skapas en djupare förståelse av berättelsen. I den tredje fasen används de befintliga 

föreställningsvärldarna för att utveckla egen kunskap och skapa nya erfarenheter. Beroende på 

vilken text som läses kan nya lärdomar skapas som kommer att påverka livet. I sista fasen, 

nummer fyra, analyseras och objektifieras förståelsen, texten i sin helhet och den 

läsupplevelse som skapats. Läsaren blir därmed mer av en utomstående kritiker då det som 

uppkommit i samband med läsningen kopplas till läsarens egen värld och till andra verk. 

Langer tydliggör även att dessa faser inte fungerar som en linjär sekvens där varje fas 

kontinuerligt följs av nästa. Hon menar i stället att de olika faserna kan uppkomma vid olika 

tillfällen, exempelvis kan fas ett dyka upp då läsaren inte förstår orden i texten eller om boken 

slutar på ett oväntat sätt.  

 

Det är av vikt att här nämna att läsupplevelse i denna studie innebär den uppfattning om 

berättelsen som läsaren kan skapa sig i samband med läsningen. Jag utgår även från det som 

ovanstående avsnitt redogör för, om att läsupplevelsen som skapas beror på texten, individens 

kunskaper och tidigare erfarenheter.  
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4.6 Skönlitteratur i skolan 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) slår fast att elever idag ska ges möjlighet att möta olika typer av 

skönlitteratur från olika tider och från olika delar av världen. Utifrån arbetet med olika typer 

av texter ska eleven utveckla sin egen identitet, sitt språk och sin förståelse för världen hen 

lever i. Skönlitteratur består av olika typer av texter som många elever ständigt stöter på i 

skolan, till exempel poesi, sagor, dramer, romaner, barn- och ungdomslitteratur etcetera. 

Dessa typer av texter bidrar till att frågor, känslor och fantasi väcks; texterna kan således 

handla om stora livsfrågor eller ha humoristiska drag (Norberg, 2003). Då Lgr11 framhåller 

att eleverna ska få ta del av skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen är det 

betydelsefullt att välja texter ur vårt kulturarv. Inger Norberg (2003) tydliggör att det är av 

vikt att texter är på den nivån där eleverna befinner sig i sin läsutveckling, främst för att de 

ska finna lusten att läsa och inte tycka att böckerna blir för mastiga. Vidare påpekas att det är 

bra om eleverna introduceras till kända klassiker och att de i samband med dem kan känna 

igen sig i karaktärerna. För att detta ska vara möjligt måste eleverna få hjälp med att hitta sin 

läslust och därigenom bli läsande människor. Därför handlar det om att finna böcker som 

passar alla elever och deras läsnivåer. Skönlitteratur kan läsas på olika sätt, såväl i skolan som 

i hemmet. I skolan brukar man dela upp läsningen i tyst läsning och i högläsning. Tyst läsning 

brukar innebära att eleverna väljer sina egna böcker och att de därefter får ta med dem hem 

eller använda dem i skolan. Högläsning å andra sidan handlar ofta om att eleverna slappnar av 

och sätter sig till rätta medan läraren läser högt ur en bok som hen själv valt.  

5.  Metod och material  

I detta metodavsnitt kommer studiens genomförande att presenteras. Jag kommer att närmare 

redogöra för analysmetod, material och en resumé baserad på originalversionen av Oliver 

Twist. 

5.1 Analysmetod 

Detta är en komparativ studie, vilket innebär att den kommer att jämföra två verk. Denna 

metod är vanligt förekommande inom samhällsvetenskaperna och används ofta för att pröva 

teorier om politik (Denk, 2002). Dock är detta något som inte kommer att förekomma i denna 

studie då det i huvudsak är två litterära verk som ska behandlas. I samband med detta kommer 

en komparativ analys att ta form som går ut på att jämföra innehållet i två versioner av samma 

bok för att se vad som skiljer dem emellan. Lennart Hellspong (2001) menar att en 

komparativ analys i huvudsak går ut på att urskilja likheter och skillnader mellan olika texter 



13 

 

eller genrer. I denna studie kommer böckernas innehåll att jämföras noggrant via närläsning. 

Jag har valt att lägga mig på en detaljnivå i närläsningen, med fokus på handlingen och dess 

händelseförlopp, för att på bästa sätt kunna se vad läsaren vinner respektive förlorar. Med 

detaljnivå menar jag en fokusering på skillnader i handlingen som väsentligt kan påverka 

läsarens upplevelse. Därmed utesluter jag en ännu djupare nivå som tar upp minimala 

skillnader som har mindre betydelse för helheten. Om jag skulle lägga min närläsning på en 

ännu djupare detaljnivå är risken att fokus inte hamnar på vad läsaren tenderar att vinna 

respektive förlora då endast smådetaljer berörs. Smådetaljer i detta avseende innebär 

exempelvis att en karaktär kan nämnas som han i den ena versionen medan denne nämns som 

hon i den andra. De bearbetningar som synliggörs i jämförelsen böckerna emellan kommer att 

kategoriseras, vilket innebär att de grupperas utifrån tänkbara motiv till Bylocks (2006) 

bearbetningar och ändringar. Följande kategorier kommer att behandlas i resultatavsnittet: 

 

 Bearbetning för att försköna berättelsen 

 Bearbetning för att minska antalet karaktärer 

 Bearbetning för att förkorta och förenkla centrala händelser 

 Bearbetning för att endast bevara centrala händelser 

  

Den första kategorin innebär att innehållet är bearbetat för att i någon mening skydda läsaren 

från hemska företeelser i berättelsen. I varje kategori kommer tydliga textexempel från båda 

versionerna att behandlas. Dessa textexempel kommer att tolkas och analyseras närmare för 

att skapa en klar argumentation som kan följas i relation till skillnaderna som synliggörs.  

5.2 Material  

Materialet som studeras och analyseras är som tidigare nämnts två versioner av Dickens 

Oliver Twist. Originalversionen är skriven på engelska, men jag har valt att använda en 

fullständig version som är översatt till svenska. Detta är ett medvetet val för att skapa en 

tydligare och mer rättvis analys. Vad jag menar är att det i många avseenden kan uppstå 

svårigheter med att tolka och analysera en bok skriven på engelska som därefter ska jämföras 

med en lättläst version skriven på svenska. Jag föreställer mig då att många skillnader skulle 

kunna uppstå enbart beroende språket. Det kan även tänkas att det är lämpligast, att utifrån ett 

skolsammanhang, välja två versioner skrivna på svenska för att underlätta för eleverna. Den 

fullständiga versionen, översatt av Ångström (1956), som använts i studien kommer här efter 
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att benämnas som en originalversion. Skulle jag i stället kalla boken för den fullständiga 

versionen skulle en förvirring kunna uppstå, vilket jag vill förhindra. Den lättlästa versionen 

som är återberättad av Bylock (2006) kommer att benämnas som den lättlästa versionen. Detta 

medför att jag även kommer att referera till dessa författare i studien.  

 

Den lättlästa versionen av Oliver Twist är förkortad och återberättad av Bylock (2006) och 

främst riktad till barn. På bokens baksida framförs att författaren och förlaget vill göra denna 

kända klassiker mer tillgänglig. De vill skapa en lust till att läsa och möjliggöra att flera 

målgrupper får ta del av ett kulturarv. Bylock påpekar även att hon i största möjliga mån 

försökt att förmedla ett innehåll som berör de mest centrala händelserna och att hon försökt att 

bevara miljö- och personbeskrivningar. Den lättlästa versionen består av 93 sidor medan 

originalversionen består av 439 sidor. I samband med detta skapades en nyfikenhet kring vad 

läsaren egentligen går miste om eller vinner genom att endast läsa den lättlästa versionen. Jag 

ställde mig själv frågan om man som läsare får ta del av den riktiga historien.  

 

Romanen skrevs under 1800-talet och kom ut som färdig upplaga 1837-1838. Genom denna 

roman ville Dickens förmedla en bild av dåtidens England. Dickens växte själv upp i England 

där en stor del av samhällets invånare levde i fattigdom. Under sin uppväxt togs han ur skolan 

och fick arbeta som etikettklistrare, vilket han var mycket missnöjd med. Det påpekas att hans 

missnöje speglas i de romaner han skrivit om unga pojkars ohyggliga liv. Dickens hade ett 

stort hjärta och tyckte synd om olycksdrabbade barn och valde därför att visa hur deras liv 

kunde se ut i en värld av rika människor, hycklare och människor som levde på makten över 

andra (Frykman, u.å.). I romanen om Oliver Twist uppvisas stora skillnader mellan rikedom 

och fattigdom, där människorna i de olika samhällsskikten kämpar i hopp om ett bra liv. 

5.3 Resumé av Oliver Twist  

Följande del består av en resumé utifrån boken i dess originalform. Att resumén bygger på 

originalversionen beror på att det i huvudsak är den berättelsen som den lättlästa versionen 

utgår ifrån. Dickens kända roman Oliver Twist utspelar sig under den viktorianska eran i 

England, där samhällsskikten var tydliga och bestod av både fattiga och rika människor. 

Många människor for illa under denna tid vilket tydligt speglas i denna roman. Bokens 

huvudperson är Oliver Twist, en föräldralös pojke som föds i ett fattighus. Han får en tuff 

start i livet då han vid födseln är mycket svag och då hans ogifta mor hastigt därpå går bort. 
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Han växer till en början upp i stadens filialfattighus, på kommunens bekostnad, där det är 

knapert med mat och omsorg. När han fyllt nio år kommer Mr Bumble, en av de högre 

uppsatta pedellerna i staden som har ansvaret att se till så fattighuset sköts, för att förflytta 

pojken tillbaka till fattighuset där han en gång föddes. Väl på fattighuset begår Oliver det 

största misstaget man kan begå, enligt föreståndaren. Han ber, efter en lottdragning mellan 

pojkarna, om mer mat vilket ses som en oacceptabel handling. I samband med denna händelse 

sätter föreståndaren upp ett anslag på porten för att bli av med den otacksamme pojken. 

Personen som vill ta emot Oliver lovas fem pund i gengäld. Till en början vill en gammal 

sotare anställa honom, men det går i stöpet då Oliver kämpar för att beslutet inte ska gå 

igenom. Så småningom får han anställning hos en begravningsentreprenör. Där arbetar även 

pojken Noah som inte fattar tycke för sin nya kamrat. Det gör att han retar Oliver dagarna i 

ända vilket får ett abrupt slut då Oliver får nog och startar ett slagsmål. Efter slagsmålet blir 

Oliver inlåst i kolkällaren där han får sitta ända till kvällen. När han slutligen får komma ut tar 

han tillfället i akt och rymmer från begravningsentreprenören och hans liv får en vändning. 

Han försöker ta sig till London och efter en veckas vandring möter han en pojke som kallas 

Räven. Pojken bor och arbetar med skurkarna i staden dit Oliver får följa med och möta 

Fagin, mannen som bestämmer och som utnyttjar pojkarna som arbetskraft. Fagin har som 

mål att göra Oliver till ficktjuv vilket går i stöpet då pojken en dag följer med Räven och 

ytterligare en medhjälpare för att stjäla pengar av en gammal man. Oliver blir då chockad 

över de andra pojkarnas beteende och står som förstelnad bredvid den gamle mannen tills han 

hör vrål om att han är tjuven. Polisen får tag i honom och tar honom till en cell och därefter 

till domstol. Oliver får inget straff och går därifrån frikänd. Han blir omhändertagen av snälle 

Mr Brownlow som snabbt fattar tycke för pojken. En dag får Oliver i uppdrag att lämna 

tillbaka några böcker som Mr Brownlow lånat. Pojken skyndar sig iväg men möts då av 

Nancy som är en av Fagins kompanjoner. Nancy får fatt på honom och med hjälp av Mr 

Sikes, en hemsk man som är nära vän till Fagin, tar de med Oliver tillbaka till Fagin och 

tjuvarna. En dag tar Mr Sikes och ytterligare en tjuv med sig Oliver för att begå inbrott i en 

villa. Oliver blir skjuten av misstag och lämnad i ett dike. Han kryper till ett närliggande hus, 

vilket är huset där inbrottet skulle begås. Väl där knackar han på dörren och blir då 

omhändertagen av Mrs Maylie och Miss Rose. De två kvinnorna lyssnar till hans livshistoria 

och erbjuder honom ett lyckligt liv med beskydd från de lömska tjuvarna. Under tiden smider 

Fagin och Olivers okände bror Monks planer på att förgöra Oliver för att få ta del av arvet 

från pojkens okände far. Nancy får reda på Fagins och Monks planer och väljer att söka upp 
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Miss Rose för att berätta hemligheten. De träffas därefter vid en bro för ytterligare 

information. Det Nancy vid tillfället inte vet är att hon är förföljd av Noah, pojken som Oliver 

träffade hos begravningsentreprenören och som kommit att ingå i Fagins gäng. Noah 

spionerar och avlyssnar Nancy och förmedlar sedan nyheterna till Fagin och Mr Sikes. 

Nyheten gör Mr Sikes ursinnig. Han dödar Nancy och flyr i hopp om att ingen ska hitta 

honom. Kort därefter möts Mr Brownlow och Monks för att göra upp om arvet som skulle 

tillfalla Oliver och hans bror. Avslutningsvis blir Oliver adopterad av Mr Brownlow och det 

framgår att  Miss Rose är Olivers moster. Fagin blir tillfångatagen och hängd, Mr Sikes dör 

och Räven hamnar i fängelse.  

6. Resultat och analys   

I följande avsnitt presenteras resultatet och analysen av studien. Avsnittet delas in i kategorier 

utifrån synliga och tänkbara orsaker till Bylocks (2006) val av bearbetningar i den lättlästa 

versionen. De kategorier som följer är: bearbetning för att försköna berättelsen, bearbetning 

för att minska antalet karaktärer, bearbetning för att förkorta och förenkla de centrala 

händelserna samt bearbetning för att endast bevara centrala händelser. Det är möjligt att dessa 

kategorier i några fall kommer att överlappa varandra, vilket är ofrånkomligt i detta 

sammanhang. Främst på grund av att det inte går att finkamma och sålla ut varje liten 

beståndsdel som utgör berättelsens sammanhang och helhet.  

6.1 Bearbetning för att försköna berättelsen  

I originalversionen får läsaren ständigt möta karaktärer och händelser som i någon mening 

inte alltid passar en ung målgrupp. Dessa karaktärer och händelser är beskrivna på ett mörkt 

och dystert vis som speglar hat och illdåd. Detta är något som Bylock (2006) valt att 

distansera sig ifrån, vilket är möjligt att koppla till Skjønsbergs (1982) tankar om 

adaptationer. Det framgår att adaptationer i många fall går ut på att skydda läsaren från sådant 

som anses olämpligt för målgruppen, vilket är möjligt att relatera till några av Bylocks 

bearbetningar. En anpassning har i den lättlästa versionen genomförts då inte bara språket 

utan hela berättelsen och dess innehåll har fått en ny skepnad. Innehållet är på något vis mer 

barntillåtet, vilket synliggörs då kränkningar, misshandel, mord och förälskelser har 

bearbetats eller strukits. I sammanfattningen som följer, som kommer från originalversionen, 

visas en scen som bearbetats och som till stor del har strukits för att anpassas till målgruppen. 

Bylock har i detta avseende skyddat läsaren genom att inte ge en bild av hur karaktären Nancy 

blir slagen och slutligen mördad. Efter sammanfattningen av originalversionen presenteras ett 



17 

 

citat från den lättlästa versionen. Därefter kommer det i denna kategori att redogöras för flera 

textexempel som synliggör de skillnader som finns böckerna emellan.  

 

I kapitel 47 behandlas hur Noah berättar för Fagin och Mr Sikes om spionaget på Nancy. 

Noah ligger sovande på en madrass på golvet hemma hos Fagin. Pojken sover så djupt att han 

inte vaknar när det plingar på dörren. Mr Sikes kommer in och förklarar att han inte kan 

stanna så länge eftersom han inte vill oroa Nancy. Fagin börjar då att fråga Mr Sikes vad han 

skulle göra om någon gått bakom ryggen på honom. Mannen svarar att han hade blivit 

rasande och att han hade krossat skallen på den som gjort något sådant. Fagin lyssnar och 

väcker sedan Noah för att låta honom berätta för Mr Sikes om Nancys snedsteg. Pojken 

berättar så småningom vad han såg och hörde på bron den natten då han spionerade på 

flickan. Mr Sikes blir då galen och störtar ut från huset utan att lyssna på Fagins lugnande 

kommentarer. Mannen springer hem och en sovande Nancy vaknar omedelbart när han far in 

genom dörren. Mr Sikes greppar tag runt hennes hals och drar ner henne på golvet. Därefter 

lägger han sin hand för hennes mun medan hon försöker få honom att sluta. Till slut tar han 

fram sin pistol och slår henne med den två gånger i ansiktet. Därefter vacklar hon fram och 

tillbaka tills Mr Sikes slår till henne med en knölpåk som gör att hon faller till golvet 

(Ångström, 1956, ss. 370-376). Denna sammanfattning visar att läsaren får en tydlig bild av 

vad som hände Nancy den natten hon dog. I den lättlästa versionen beskrivs hennes död på 

följande sätt:  

 

När Nancy hade sprungit bort från bron gick Noah genast hem till Fagin. Där berättade han vad 

Nancy hade sagt.  

Fagin blev fruktansvärt ond. Tillsammans med en av sina vänner dödade han stackars Nancy. 

Hon skulle aldrig mer kunna tala om vad hon visste (Bylock, 2006, s. 82). 

 

I citatet får läsaren veta att det är Fagin och hans vän som dödar Nancy. Detta är utifrån denna 

analys ett felaktigt påstående som medför att läsaren får en annorlunda bild av vad som hänt 

Nancy. I originalversionen framgår att det är Mr Sikes som mördar Nancy vilket Bylock 

(2006) valt att inte ta med. Det kan till viss del bero på att hon vill skydda läsaren från den 

hemska karaktär som Mr Sikes utges för att vara, men det kan även bero på att hon gör ett 

aktivt val att inte blanda in för många karaktärer. Det framgår i båda versionerna att Nancy 

talat bakom ryggen på skurkarna och att Noah spionerar på henne, dock kommer detta till 

uttryck på ett avskalat vis i den lättlästa versionen. Läsaren får inte reda på hur och med vilka 
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medel Nancy dör, vilket kan ses som en tydlig anpassning till målgruppen. Detta skapar en 

schablonmässig bild av Nancys död, som inte är så hemsk och drastisk som den beskrivs i 

originalversionen. Bearbetningen bidrar till att läsaren blir fri att själv, utifrån sin egen 

läsupplevelse, skapa sig en egen bild av hur Nancy dör. Om detta är mer passande för en ung 

läsare än att berätta det riktiga händelseförloppet är något som kan diskuteras ur flera 

perspektiv. Möjligen finns det de läsare som inte nöjer sig med att skapa sig en egen bild av 

Nancys död, vilket leder till att de inte blir nöjda med den läsupplevelse som skapas i 

samband med den lättlästa versionen.  

 

Som tidigare nämnts har även sekvenser som handlar om kärlek och förälskelse strukits för att 

anpassa innehållet till målgruppen. I originalversionen skapas en bild av hur Mr Bumble och 

föreståndarinnan fattar tycke för varandra. Dock är inte relationen beskriven på ett intimt och 

opassande sätt, vilket medför att det kan upplevas en aning konstigt att Bylock (2006) trots 

detta väljer att konsekvent stryka de sekvenser där kyssar och smickrande kommentarer 

förekommer. I följande sammanfattning synliggörs vilken typ av sekvens rörande förälskelse 

som tas bort för att troligen anpassa innehållet till målgruppen.  

 

Kapitel 23 är struket och handlar om Mr Bumble som går till fattighuset, där Oliver föddes, 

för att hälsa på Mrs Corney, föreståndarinnan, som han fattat tycke för. De samtalar till en 

början om hur otacksamma fattighjon kan vara och att det inte är lönt att ge med sig. När Mr 

Bumble är på väg att lämna rummet stoppas han av Mrs Corney. Hon frågar om han vill ha 

lite te och därefter stannar han kvar en stund. Mr Bumbles känslor är besvarade och Mrs 

Corney rodnar i hans närvaro. Mr Bumble visar sitt intresse genom att ge smickrande 

kommentarer om vilket fantastiskt liv Mrs Corneys katter måste ha när de får leva 

tillsammans med henne. De två karaktärerna sitter sedan vid ett runt bord och smuttar på sitt 

te. Avståndet mellan dem minskar ju längre tiden går och till slut sitter de så nära varandra att 

Mr Bumble tar tillfället i akt och ger kvinnan en kyss. Under denna händelse knackar det på 

dörren och en kvinna meddelar att gamla Sally inte har lång tid kvar i livet. Föreståndarinnan 

möter meddelandet med en kylig kommentar om vad hon själv ska kunna göra åt saken. Den 

gamla kvinnan berättar att Sally är tvungen att prata med Mrs Corney då hon har något 

oerhört viktigt att säga. Mrs Corney ber Mr Bumble att stanna och därefter går hon in för att 

höra vad Sally har att meddela. Mr Bumble stannar kvar och börjar studera rummet han 

befinner sig i (Ångström, 1956, ss. 170-177).  
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I sammanfattningen av kapitlet får läsaren ta del av en kort sekvens bestående av förälskelse. 

Att Bylock (2006) väljer att stryka sekvensen kan bero på att det inte är passande med kyssar 

och kärlek i en bok som är skriven för barn. Att bearbeta en text för att skydda unga läsare 

från förälskelse kan ur många perspektiv upplevas som konstigt. Varför ska barnen skyddas 

mot sådant som är en av de viktigaste komponenterna i livet för att möjligen bli lycklig? Som 

Norberg (2003) påpekar handlar skönlitteratur om att väcka känslor, och i relation till 

ovanstående sammanfattning, skapas en värme från de känslor som Mr Bumble och 

föreståndarinnan känner för varandra. Därför kan det vara svårt att se detta som ett hot mot 

målgruppen då boken överlag inte förmedlar kärlek och omtanke i så stor utsträckning. 

Bylock har, som tidigare nämnts, beskrivit att hon vill bevara de centrala händelserna och 

med hänsyn till det är det möjligt att påpeka att kapitel 23 kan ses som en utvikning som inte 

hör till centrala händelser i Olivers liv. Genom att stryka detta kapitel går läsaren miste om en 

perifer händelse, som inte har någon nämnvärd betydelse i berättelsen om Oliver Twist. Det 

finns även ytterligare kapitel i originalversionen som strukits, troligen med samma syfte som 

ovanstående, vilka behandlar hur Mr Bumbles och Mrs Corneys liv förändras efter att de 

gifter sig och hur förälskelse uppstår mellan Miss Rose och Harry Maylie.  

 

Det är även en del personbeskrivningar som har anpassats till målgruppen. Bylock (2006) har 

i detta avseende försökt att tona ner den negativa klang som beskrivningarna tenderar att ha. 

Några personbeskrivningar har förkortats och förskönats genom att de ord och beskrivningar 

som antyder något negativt bearbetats eller strukits. Bearbetningar av detta slag kan i många 

avseenden ses som något av ett fostrande, där Bylock intar en fostransroll. Det är även möjligt 

att tolka dessa bearbetningar som att författaren vill förhindra att unga läsare utnyttjar 

nedlåtande beskrivningar gentemot sina egna vänner efter att de har läst boken. I relation till 

såväl Bylocks bearbetning som till Lgr11:s (Skolverket, 2011) värdegrund kan det upplevas 

självklart att bearbetningar av detta slag används. Men det bidrar även till att läsaren inte kan 

skapa sig en egen uppfattning om hur vi människor bör behandla och respektera varandra, 

vilket kan leda till att läsaren går miste om sin egen förståelse av respekt och människors lika 

värde. Läsaren får därmed inte chansen att uppleva hur elaka kommentarer och 

personbeskrivningar kan förefalla. I följande citat kommer flera personbeskrivningar som 

bearbetats att tas upp.  
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Originalversion 

I en stekpanna på elden fräste några korvar och böjd över dem, med en stor gaffel i handen, stod en 

urgammal, rynkig jude, vars skurkaktiga, motbjudande ansikte till hälften doldes av en röd tovig 

kalufs. Han var klädd i en flottig nattrock av flanell och tycktes dela sin uppmärksamhet mellan 

stekpannan och ett klädstreck, varpå det hängde en massa sidennäsdukar (Ångström, 1956, s. 62). 

 

Lättläst version 

Fagins hår var rött och tovigt och han var klädd i en flottig nattrock (Bylock, 2006, s. 20).  

 

I de ovanstående utdragen visas hur Bylock (2006) har valt att göra om en längre beskrivning 

till en enda mening. De två citaten visar att Bylock valt att ta bort de beskrivningar som 

handlar om att Fagin var en urgammal judisk gubbe med ett motbjudande ansikte. Det kan ses 

som en aning opassande att veta för unga läsare men beskrivningarna kan komma att påverka 

deras läsupplevelse och tolkning av berättelsen. Originalversionen bidrar med en mer 

detaljerad bild som gör det lättare för läsaren att bygga upp en inre föreställning om hur 

mannen i fråga såg ut. Att ordet jude tagits bort kan handla om att bearbetningen är skriven i 

en modern tid där vi inte använder benämningar som kategoriserar människor på det sättet. 

Det kan även höra ihop med att författaren inte vill använda ord som i vår tids historia har 

väckt uppståndelse och hat. Trots detta är det värt att nämna att läsaren, i samband med 

bearbetningen, inte får möjlighet att reflektera kring hur benämningen jude uppfattas. Således 

ges ingen möjlighet för läsaren att reflektera kring de kategoriseringar som fanns då och som 

troligen finns även i dag. Att se sig själv som jude kan i många fall ses som acceptabelt, men 

när det handlar om att kategorisera och behandla andra människor som judar kan en 

problematik och en irritation uppstå.  

 

Ytterligare en personbeskrivning som originalversionen och därmed Dickens lägger stor vikt 

vid är den av Räven. I följande citat visas hur Räven beskrivs i de båda versionerna samt vilka 

likheter och skillnader som kan urskiljas.  

 

Originalversion  

Pojken var ungefär jämnårig med Oliver, och en så konstig kropp hade denna aldrig förr sett. 

Han hade visserligen trubbnäsa, låg panna och ett alldagligt utseende samt var lika smutsig som 

pojkar i allmänhet men hans sätt att uppträda var en vuxen mans. Han var kort för sin ålder och 

hjulbent samt hade små fula, stickande ögon. Hatten satt på tre kvart och skulle ha trillat av, om 

inte ägaren då och då med en knyck på huvudet hade fått den på plats igen. Han hade en fullvuxen 
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persons rock, och den räckte nästan ner till hälarna på honom. Ärmarna hade han kavlat upp, 

tydligen för att få händerna fria så att han kunde stoppa dem i byxfickorna. Han var kort sagt en 

tvärsäker ung vagabond på fyra fot och sex tum i strumplästen (Ångström, 1956, ss. 58-59).  

 

Lättläst version 

Pojken var ungefär lika gammal som Oliver och lika smutsig. Näsan var trubbig och rocken 

räckte ända ner till hälarna. Ärmarna var alldeles för långa.  

Men fast han var liten uppförde han sig som en vuxen (Bylock, 2006, s. 19).  

 

Här har Bylock (2006) försökt att få med de viktigaste detaljerna i beskrivningen av Räven. 

Det beskrivs att Räven är jämnårig med Oliver, att han är smutsig, att han har trubbig näsa 

samt att han bär en lång rock. Vid en jämförelse av citaten väljer Bylock, även här, att sålla 

bort de negativa detaljerna som Dickens har använt i sin beskrivning. I utdraget från 

originalversionen består personbeskrivningen av nedlåtande benämningar som att pojken har 

konstig kropp, är hjulbent och har små fula, stickande ögon, vilka har strukits i den lättlästa 

versionen. Bearbetningen skapar således en förskönad bild av pojken, vilket bidrar till att 

läsaren får en mindre detaljerad beskrivning att nyttja i skapandet av sin läsupplevelse.  

 

I originalversionen är Dickens tydlig med att förmedla hur karaktärerna känner. Det kan 

upplevas som att han på något vis vill ge läsaren en tydlig bild av hur det kan kännas när livet 

inte går som man vill. Trots att originalversionen förmedlar en stor mängd beskrivningar som 

rör känslor så kommer inte de dystra och negativa känslorna till uttryck i så stor omfattning i 

den lättlästa versionen. Det skulle eventuellt kunna bero på att Bylock (2006) inte vill ge 

läsaren en så tydlig bild av känslorna i originalversionen, främst för att skydda läsaren från att 

komma för nära de rika beskrivningar som kan påverka läsarens inre. I samband med detta 

kan läsupplevelsen förändras eftersom läsaren inte kan bygga upp en bild av det tragiska liv 

som många människor levde. Genom detta visas inga tecken på att Oliver mår så dåligt som 

han gör, vilket får berättelsen att framstå som en aning sorglös. Detta är något som inte 

stämmer överens med originalversionen då läsaren utifrån den tenderar att skapa sig tragiska 

föreställningsvärldar och dystra läsupplevelser i relation till den stackars pojken. Det kan även 

vara svårt för läsaren att relatera till pojkens situation om ingen beskrivning finns tillgänglig. 

Det synliggörs även att Dickens genom dessa beskrivningar uppvisar en ironi som är riktad 

mot ett orättfärdigt samhällssystem. Detta kommer till uttryck genom Dickens beskrivning av 

brottet att be om mer mat, vilket han beskriver som gudlöst och vanvördigt. Han skriver även 



22 

 

om styrelsens godhet och vishet som yttras då pojken får sitta fängslad i ett rum. Dessa 

händelser beskrivs således på ett sätt som kan tolkas som att Dickens förlöjligar de konstiga 

regler och handlingar som används vid en förfrågan om mer mat. Därmed speglas tydligt 

författarens egna tankar kring det samhällssystem som rådde. Några av de beskrivningar som 

finns i originalversionen och som är strukna i den lättlästa versionen presenteras i kommande 

citat.  

 

Under en veckas tid efter det att Oliver hade begått det gudlösa och vanvördiga brottet att be om 

mera mat, satt han fängslad i det mörka och ensamma rum, där han hade blivit placerad tack vara 

styrelsens vishet och barmhärtighet. Vid första påseende förefaller det inte orimligt att antaga att 

han, om han hade hyst en klädsam känsla av respekt för den spådom herrn i vit väst hade uttalat, 

skulle en gång för alla ha fastslagit denna persons visa läggning genom att knyta ena ändan av sin 

näsduk kring en krok i väggen och den andra kring sin egen hals. När det gällde utförandet av ett 

dylikt dåd fanns det dock ett hinder, nämligen att näsdukar ansågs vara lyxartiklar och därför för 

all framtid skilts från de fattigas näsor på bestämd order av styrelsen, vilken i sammanträde 

undertecknat ett högtidligt beslut i ärendet. Det fanns också ett ännu större hinder, nämligen 

Olivers ungdom och barnslighet. Hela dagarna grät han blott bitterligen. Och när den långa, dystra 

natten kom, slog han sina små händer för ögonen för att utestänga mörkret, kröp ihop i ett hörn och 

försökte sova. Ideligen vaknade han darrande upp och tryckte sig närmare intill väggen, liksom om 

till och med dess kalla, hårda yta vore ett skydd mot dysterheten och ensamheten som omslöt 

honom (Ångström, 1956, s. 19). 

 

I citatet som följer visas ytterligare en tydlig beskrivning av hur Oliver kände och tänkte 

under den tid då han kommit till begravningsentreprenören. Det synliggörs även i citatet att 

Dickens ville få läsaren att relatera till och känna igen sig i den beskrivning av känslor som 

används i berättelsen. Han knyter an till läsaren och gör ett försök att påminna denne om hur 

det kan kännas. I utdraget förmedlas även en känsla av hopplöshet och en önskan om att 

pojken själv vore död. Att Bylock (2006) valt att varken uttrycka eller precisera Olivers 

tankegångar kan ur många perspektiv ses som relevant och omtänksamt. Dock kan 

läsupplevelsen förändras, främst på grund av att läsaren inte får en djup förståelse för hur 

pojken såg på livet och hur illa han mådde.  

 

Det var inte blott dessa dystra omständigheter som gjorde Oliver modfälld. Han befann sig 

ensam på en främmande plats, och vi vet ju alla hur nedstämda och övergivna vi ibland kan 

känna oss i en dylik situation. Pojken hade inga vänner att hålla av och inga som höll av honom. 

Hans sinne var inte fyllt av sorg efter en nyligen överstånden skilsmässa, det värkte inte i hans 
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hjärta av längtan efter ett älskat ansikte. Men trots detta var han tung om hjärtat. Och när han 

kröp ihop på sin smala bädd, önskade han att den vore hans kista och att han finge läggas till vila 

i lugn och evig frid ute på kyrkogården medan det höga gräset sakta vajade över hans huvud och 

klangen av den stora gamla kyrkklockan vyssjade honom till sömns (Ångström, 1956, ss. 35-36).  

6.2 Bearbetning för att minska antalet karaktärer  

Tidigare forskning menar att lättlästa böcker bör innehålla en mindre andel karaktärer, främst 

för att förhindra att förvirring uppstår hos läsaren (Wennström, 1995). Detta är något som 

även Larsson (2012) uppmärksammat i sin studie, då flera karaktärer i den lättlästa versionen 

av Stolthet och Fördom var raderade. I samband med detta kan en minskning av karaktärer ses 

som en någorlunda vanlig bearbetning i lättlästa versioner. Antalet karaktärer har även i 

Bylocks (2006) version av Oliver Twist minskat. Det visas att många av de karaktärer som har 

en viktig roll i originalversionen har bearbetats eller strukits i den lättlästa versionen. I stället 

för att blanda in för många namn väljer Bylock att benämna karaktärer som exempelvis 

vänner till Fagin, den fattiga pojken och föreståndarinnan. Denna typ av bearbetning leder till 

förändringar i handlingen, vilket synliggörs då karaktärer som inte nämns vid namn inte heller 

får den stora och betydelsefulla roll som de har i originalversionen. Ett praktexempel på detta 

är i scenen, som nämnts i ovanstående avsnitt, då karaktären Nancy blir mördad. I 

originalversionen är det Mr Sikes som tar ut sina aggressioner på Nancy vilket leder till att 

han slår henne till döds. I den lättlästa versionen har Bylock genom bearbetningen valt att inte 

nämna Mr Sikes som en av de viktiga karaktärerna. Handlingen och läsupplevelsen förändras 

således genom att det sägs att det är Fagin och hans vänner som mördat Nancy (se båda 

utdragen under avsnittet bearbetning för att försköna berättelsen). Bylock har kontinuerligt 

valt att radera Mr Sikes från den lättlästa versionen, vilket medför att läsaren får en felaktig 

uppfattning om vad som hände med Nancy och om vem som mördade henne. Läsaren får 

därmed två olikartade upplevelser av vad som inträffade utifrån de båda versionerna. Läses 

den lättlästa versionen är det Fagin som i huvudsak står för mordet, men läses 

originalversionen är det Mr Sikes som är den onda tjuven i dramat.  

 

Även i kapitel 15 och 16 har handlingen förändrats för att minska antalet karaktärer, och även 

i denna sekvens är det Mr Sikes som stryks. I dessa kapitel beskrivs hur Oliver kommer 

tillbaka till Fagin och tjuvarna genom att Nancy letar reda på honom. Därefter får hon hjälp av 

Mr Sikes och den vita hunden för att föra pojken hela vägen tillbaka. I den lättlästa versionen 

däremot får läsaren bilden av att det är Nancy och Räven som tillsammans hjälps åt för att 
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hämta tillbaka honom. Det skapas även en uppfattning om att Oliver visste vem förövaren var, 

vilket inte framgår i originalversionen. I följande sammanfattning och citat redovisas de 

skillnader som finns mellan versionerna. 

 

I originalversionen beskrivs hur Oliver är på väg att lämna böckerna hos bokhandlaren och att 

han under tiden går och tänker på hur lycklig han är för tillfället, men han kan inte undgå att 

tänka på sin vän Dick. När han går där och funderar hör han hur någon ropar. Det är den unga 

Nancy som ropar högt efter honom och plötsligt har pojken två armar kring sin kropp som han 

försöker slingra sig ur. Oliver är till en början omedveten om vem förövaren är, vilket gör 

honom mycket förskräckt. Nancy fortsätter att ropa högt, vilket gör att folk runt omkring inte 

kan undgå vad som händer på gatan. Nancy berättar att hon är syster till pojken och att han 

har rymt hemifrån för att umgås med tjuvar. Detta gör att människorna tycker att han 

omedelbart ska följa med hem igen. Plötsligt får Oliver syn på att det är Nancy som håller fast 

honom och som lurar människorna runt omkring att hon är hans syster. Oliver försöker 

förgäves ta sig därifrån men det är inte möjligt eftersom Nancy hela tiden får hjälp av 

människorna runt omkring. Nancy drar med honom mellan alla husen och möter sedan Mr 

Sikes och den vita hunden (Ångström, 1956, ss. 112-117).  

 

Lättläst version 

Nancy och Räven hade hittat huset där herr Brownlow bodde. När Oliver kom springande hörde 

han hur Nancy ropade:  

– Där är du ju, min käre lille bror!  

Sedan kände han hur någon grep tag runt hans hals. Han försökte vrida sig loss, men lyckades 

inte. Sparkande släpades han bort genom de mörka gatorna. Snart var han tillbaka i Fagins kyffe 

(Bylock, 2006, s. 37).  

 

Utifrån ovanstående sammanfattning och citat kan det uppfattas som konstigt att Bylock 

(2006) väljer att i någon mening lura läsaren genom att inte uttrycka att det är just Nancy och 

Mr Sikes som i huvudsak tar med Oliver tillbaka till Fagin. En karaktär byts som 

kompensation för en annan, vilket gör att läsaren får olika uppfattningar om händelseförloppet 

utifrån de två versionerna. Läsaren får en relativt torftig och avskalad bild av hur händelsen 

gick till i jämförelse med den bild som skapas av originalet. Originalet förmedlar vad som 

försiggår runt omkring karaktärerna då händelsen väcker en sådan uppståndelse. Det visas 

även att Nancy, genom att påpeka att Oliver dragit sig till tjuvarna, blir väl bemött av de 
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närvarande människorna. Det synliggörs således att det fanns en tydlig bild av att tjuvar var 

en skam på den tiden och att de som valde att ansluta sig till dem var avskyvärda. I samband 

med att den lättlästa versionen är avskalad får inte läsaren ta del av de närvarande 

människorna och hur de ser ner på pojken som ”anslutit” sig till tjuvarna. Bearbetningen leder 

till att läsaren går miste om det ”vi” och ”dem”-tänk som verkade existera i samhället, vilket 

hindrar läsaren från att reflektera kring människors fasa för att komma i kontakt med tjuvar. 

Det hindrar även läsaren från att reflektera kring människors lika värde och kring en lämplig 

människosyn i relation till olika samhällssikt.  

 

På liknande sätt som ovanstående har författaren försökt minska antalet karaktärer i händelsen 

då Oliver blir skjuten. I den lättlästa versionen framgår att pojken blir skjuten av en av 

tjuvarna då han står i vägen när de ska skjuta mot de halvnakna männen. I originalversionen 

däremot framgår det att Giles skjuter på tjuvarna, vilket resulterar i att Oliver blir skjuten. Det 

råder således delade meningar om vad som egentligen händer. Något som är intressant i detta 

sammanhang är att Bylock (2006) inte minskar antalet karaktärer; det hon gör är däremot att 

stryka deras namn. Mot bakgrund av detta kan det upplevas en aning förvirrande att hon väljer 

att ta bort namnen för att därefter ändra händelseförloppet trots det faktum att hon inte raderar 

någon av karaktärerna som närvarar. Således kunde författaren i stället ha hållit sig till det 

korrekta händelseförloppet, vilket hade lett till att läsaren fått snarlika läsupplevelser. 

Nedanstående citat beskriver hur denna händelse gestaltas i de båda versionerna. 

 

Originalversion 

Gossen hade blott haft en kort stund att tänka sig för, men under de minuterna hade han fast 

beslutat att om det också kostade honom hans liv skulle han göra ett försök att rusa uppför trappan 

och väcka familjen. Fylld av denna tanke smög han sig genast i väg.  

– Kom tillbaka! Skrek Sikes plötsligt med hög röst. Tillbaka! Tillbaka! 

Skrämd av detta plötsliga avbrott i den gravlika tystnaden och av ett högt rop som följde det, 

tappade Oliver sin lykta och visste inte om han skulle gå vidare eller fly.  

Ropet upprepades – ett ljus syntes – otydligt skymtade han i trappan två skräckslagna, 

halvklädda män – en blixt – en skarpknall – rök – ett brak, han visste inte var – och han vacklade 

baklänges.  

Sikes hade försvunnit ett ögonblick, men innan röken hade skingrats dök han upp igen och grep 

Oliver i kragen. Han avlossade sin pistol mot männen, som redan hade dragit sig tillbaka, och drog 

upp gossen till sig.  
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– Tryck armarna närmare intill kroppen, sade Sikes och drog ut Oliver genom fönstret. Ge hit en 

schal! De har träffat honom. Skynda på! Fan anamma, så pojken blöder! (Ångström, 1956, ss. 168-

169).  

 

Lättläst version 

Fast Oliver var fruktansvärt rädd hade han fattat ett modigt beslut. Han tänkte rusa uppför 

trappan och väcka folket i huset.  

Men innan Oliver hann göra det hördes ett rop. Två halvklädda män syntes högst uppe i trappan. 

En av tjuvarna sköt mot dem.  

Oliver vacklade baklänges. Han hade stått i vägen och blivit träffad. En dödlig kyla spred sig 

genom hans kropp, medan en av tjuvarna släpade iväg honom. Så svimmade han (Bylock, 2006, s. 

47).  

 

Även i händelsen som följer har händelseförloppet fått en vändning i samband med Bylocks 

(2006) bearbetning av karaktärer. I kapitel 42 beskrivs i originalversionen hur Noah och 

Charlotte är på väg till London för att de är jagade av polisen för att ha stulit pengar, men 

även för att de vill finna lyckan i en ny stad genom ett nytt arbete. Charlotte är en karaktär 

som inte finns med i den lättlästa versionen, vilket leder till att händelseförloppet ändras en 

aning. I följande sammanfattning och citat uppvisas de skillnader som framkommer de båda 

versionerna emellan.  

 

Originalversion 

Samma kväll som Nancy talat med Rose är en man och en kvinna på väg till London, mannen 

är Noah och kvinnan är Charlotte. De går och hackar på varandra tills de kommer fram till en 

krog som kallas De tre krymplingarna. Under deras vandring går de och smågnabbas varpå 

Noah påpekar att det inte är han som stulit pengarna och att allt är Charlottes fel. Charlotte 

påpekar att hon stal pengarna för Noahs skull trots att han inte behållit dem. När de så 

småningom kommer fram till krogen beställer de in öl och kött. Därefter berättar Noah att han 

tänker bli en fin herre som ska tjäna stora pengar. Hans yttrande gör att Charlotte blir alldeles 

till sig av glädje. En man kommer sedan in genom en dörr och sätter sig vid dem. Mannen är 

Fagin och han har hört vad paret talat om och är nu mycket intresserad av att anställa Noah. 

Den unge mannen kallar sig för Morris Bolter för att slippa säga sitt riktiga namn (Ångström, 

1956, ss. 328-337).  
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Lättläst version 

Samma kväll som Nancy och Rose träffades var Noah på väg till London. Den gången Oliver 

flydde till London hade Noah stannat kvar hemma i sin lilla stad. Där hade han fortsatt att snickra 

likkistor ända tills nu.  

Men till sist hade han tröttnat. Han var lat av sig och ville tjäna pengar på ett enklare sätt. 

Egentligen var det inte bara därför han hade givit sig av. Han hade stulit pengar och var på flykt 

undan polisen.  

När Noah gick in på ett värdshus råkade han träffa Fagin. Fagin anande genast vad Noah var för 

en kanalje (Bylock, 2006, s. 76).  

 

Utifrån ovanstående sammanfattning och citat skapas olikartade tolkningar av händelsen då 

Noah och Fagin möter varandra. Läsaren får i båda versionerna möta karaktären Noah, men 

det skapas en torftig bild av sammanhanget då en stor del av kapitlet är bearbetat. Det leder 

även till att en inkorrekt bild av sammanhanget byggs upp. I den lättlästa versionen framgår 

att det är Noah som stulit pengarna och att han därför är på resande fot. I originalversionen 

däremot påvisas att det är Charlotte som har stulit pengarna. Bilden av sammanhanget blir 

därmed helt annorlunda, inte endast beroende på att det är olika karaktärer som begått ett 

brott, utan även på grund av att Bylock (2006) valt att ta bort två namn. Charlotte är som 

tidigare nämnts en karaktär som inte beskrivs, vilket även Noahs smeknamn Morris Bolter är. 

Detta skapar en olikartad läsupplevelse beroende på vilken version läsaren väljer. 

Ytterligare bearbetningar för att minska antalet karaktärer visas i den lättlästa versionen 

genom att Bylock (2006) presenterar en karaktär genom en förkortad personbeskrivning utan 

att något namn nämns. Således blir karaktären endast en förekommande person och 

bearbetningen ger läsaren intrycket av att karaktären inte är speciellt viktig i berättelsen. En 

av dessa bearbetningar gestaltas i följande citat.  

 

Originalversion  

Mr Sowerberry var en lång, mager, knotig man, klädd i en luggsliten svart kostym med stoppade 

bomullsstrumpor i samma färg och skor som passade ihop med dräkten. Hans drag var inte av 

naturen avsedda för att uppbära leenden, men han var dock i allmänhet benägen för en 

yrkesmässig glättighet (Ångström, 1956, s. 28).  

 

Lättläst version 

En lång, mager man i sliten svart kostym kom gående. Han stannade och läste vad som stod på 

anslaget (Bylock, 2006, s. 14).  
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Här har Bylock (2006) behållit beskrivningen om att mannen är lång, mager och att han bär en 

svart kostym. Hon har valt att sålla bort beskrivningar som kan upplevas som svårtolkade för 

unga läsare, så som att mannens drag inte var avsedda för att bära ett leende. I samband med 

denna förkortade beskrivning väljer Bylock att inte namnge mannen. Även i nedanstående 

citat från de båda versionerna påvisas hur Bylock väljer att radera karaktärer som därmed inte 

får någon roll i den lättlästa versionen. Det författaren i huvudsak gör, är att endast använda 

namnet och personbeskrivningen på den karaktär som anses ha en större roll i berättelsen.  

 

Originalversion 

När de hade lekt den [en tjuvlek] en massa gånger, kom ett par unga damer på besök. Den ena 

hette Betsy, den andra Nancy. De hade bägge tjockt hår, som inte var vidare fint uppsatt, och deras 

skor och strumpor var föga prydliga. Inte heller var de precis vackra, men de var rödblommiga och 

såg friska ut. Då de dessutom hade ett ovanligt ledigt och behagligt sätt, tyckte Oliver att de var 

mycket trevliga flickor och det var de säkerligen också (Ångström, 1956, s. 68).  

 

Lättläst version 

Ibland kom vänner till Fagin och pojkarna på besök. En av dem var en flicka som hette Nancy. 

Kläderna var trasiga och håret risigt. Ändå skrattade hon ofta, och Oliver tyckte mycket om henne 

(Bylock, 2006, s. 26).  

 

I citaten synliggörs hur Bylock (2006) kort och koncist försöker skapa en bra beskrivning av 

Nancy. Bylock har valt bort karaktären Betsy, vilket kan tolkas som att författaren ville 

minska antalet karaktärer, men även att hon ansåg att Betsy inte hade en vidare betydelsefull 

roll i berättelsen. Något som är intressant i denna jämförelse är att Dickens aldrig beskriver 

vad flickorna har på sig. Att håret var risigt beskrivs inte heller i originalversionen. I den 

beskrivs i stället att håret var tjockt men inte så fint uppsatt. Bylock har även gjort sin egen 

tolkning av vad ett ovanligt ledigt och behagligt sätt innebär. Hon beskriver det som att det är 

att man skrattar ofta. Det är möjligt att relatera Bylocks frihet till Wittings (1979) tankar kring 

att misstolkningar och felaktiga bearbetningar kan uppstå i samband med att det inte är 

originalförfattaren som bearbetar texten. Detta förfarande blir till viss del synligt då Bylock 

inte utgår från den beskrivning som originalversionen förmedlar. Enligt Matsubara (2007) 

verkar tillskrivningar vara en vanlig bearbetning i lättlästa versioner.  
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Det är även av värde att konstatera att flera karaktärer utöver de som radats upp i ovanstående 

kategori har blivit strukna eller inte blivit nämnda vid namn i den lättlästa versionen. Dessa är 

bland andra Mrs Sowerberry, Mr Bates, Mr Chitling, Kags och Harry Maylie.  

6.3 Bearbetning för att förkorta och förenkla centrala händelser 

Med anledning av att den lättlästa versionen innehåller färre sidor än originalversionen är det 

ingen svårighet att utgå ifrån att en stor del av bokens innehåll har förkortats. Den lättlästa 

versionen är även skapad för att göra innehållet tillgängligt för läsaren vilket bidrar till att den 

är förenklad. Enligt Svensson (1989) bidrar bearbetningar av språket till att innehållet blir 

avskalat, mindre specifikt och att en stor del av händelserna skalas av eller sållas bort. Detta 

är något som är möjligt att relatera till Bylocks (2006) bearbetning då författaren väljer att 

korta ner de centrala händelser som utgör en stor del av originalversionen. Det resulterar i att 

en stor del av innehållet blir mindre specifikt och mer avskalat. Witting (1979) menar att 

oklarheter i bearbetningar av centrala händelser kan uppkomma om det inte är 

originalförfattaren själv som genomför arbetet, vilket är något som kan relateras till Bylocks 

förenklingar av centrala händelser. Märkbara skillnader i bearbetningarna har synliggjorts då 

författaren har använt olika strategier för att förenkla och förkorta de centrala händelserna. 

Hon har i några sammanhang använt en strategi som går ut på att stryka delar av centrala 

händelser för att endast komma åt det som är relevant för berättelsens helhet och därmed för 

att skriva fram en tydlig huvudintrig. En ytterligare strategi är då två centrala händelser slås 

ihop för att förenklas och förkortas. Dessa bearbetningar leder således till att berättelsen blir 

kort, koncis och förenklad, vilket kan ses som en fördel i relation till en ung målgrupp. Men 

detta bidrar även till att läsaren endast får ta del av avskalade centrala händelser och kan 

därför gå miste om berättelsens helhet. Nedan kommer det att redogöras för bearbetningar för 

att förkorta och förenkla centrala händelser. 

 

I kapitel 37 och 38 i originalversionen beskrivs att Mr Bumble och hans nyblivna fru Mrs 

Bumble, föreståndarinnan för fattighuset, hamnar i bråk med varandra. Äktenskapet leder till 

att Mr Bumble avgår som pedell för att inta rollen som föreståndare för fattighuset. Parets 

osämja handlar om att Mr Bumble inte är tillfreds med livet som föreståndare. Osämjan leder 

till att Mr Bumble beger sig till en krog där han av en tillfällighet träffar Monks, Olivers 

okände bror. Mannen är till en början en främling för Mr Bumble, men efter en stund visar det 

sig att de har mer gemensamt än han först trott. Mannen förklarar att han kommit för att leta 
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reda på Mr Bumble då han vill prata om något speciellt. De sitter bredvid varandra och 

plötsligt skjuter Monks över några guldmynt till Mr Bumble för att få honom att börja prata. 

Monks ber honom att tänka tillbaka i tiden varpå de börjar prata om Oliver. Det framgår då att 

föreståndarinnan som är Mr Bumbles fru sitter på en del information om pojken, vilket Monks 

blir ytterst intresserad av. De bestämmer då träff varpå Mr Bumble, föreståndarinnan och 

Monks själv närvarar. De träffas i ett gammalt hus och där börjar Mrs Bumble, efter att hon 

förhandlat till sig pengar, tala om pojken och gamla Sally. Mrs Bumble berättar vad Sally 

berättat för henne och om det pantkvitto som hon fann i kvinnans hand då hon dog. Mrs 

Bumble berättar även att hon löst in pantkvittot för att få ut en guldmedaljong och en 

vigselring som tillhör Olivers mor. Hon tar upp en liten skinnpåse och ger till Monks. Han 

tittar på smyckena medan Mrs Bumble säger att det står Agnes ingraverat i medaljongen. 

Plötsligt drar Monks bort bordet och öppnar en lucka i golvet där han sedan släpper ner 

skinnpåsen, som han har satt en tyngd på, i den forsande floden som strömmar under dem 

(Ångström, 1956, ss. 277-296). 

 

Lättläst version 

Monks hade något mycket viktigt som han måste göra.  

Han sökte upp föreståndarinnan för fattighuset. Hon kanske visste något som han behövde veta. 

För säkerhetens skull bad han henne komma till en hemlig plats där ingen kunde se dem. Det var 

ett värdshus som var byggt över den strida floden.  

– Jag tänkte fråga er om något, sa Monks.  

– Hur mycket får jag om jag svarar? undrade föreståndarinnan. I fattighuset har jag inte särskilt 

bra betalt.  

– Jag ger er tjugo pund i guldmynt om ni svarar.  

– Tjugofem, sa föreståndarinnan.  

– Ja, tjugofem. 

Hon nickade.  

– Det gäller en blek, mager pojke, som heter Oliver, sa Monks. Var ni med när pojken föddes? 

– Nej, inte jag, men gamla Sally, svarade föreståndarinnan. Hon dog i vintras.  

– Berättade hon något innan hon dog? frågade Monks och böjde sig ivrigt fram över bordet.  

– Nja…, svarade föreståndarinnan och såg mot Monks ficka.  

Monks räknade hastigt upp de tjugofem punden och lade dem framför henne. Då fortsatte hon att 

berätta:  

– I gamla Sallys hand låg en papperslapp. Det var ett pantkvitto. Hon hade behövt låna pengar 

och lämnat ett guldsmycke i pant. Smycket hade hon stulit från pojkens mor.  

– Vad gjorde ni med kvittot? frågade Monks hest.  
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– Jag löste tillbaka smycket.  

Hon grävde fram en liten tygpåse ur fickan. I påsen låg ett smycke av guld. Monks grep det och 

höll upp det mot ljuset. Något stod inristat i guldet, men ljuslågan fladdrade och det var svårt att 

läsa:  

– Agnes, stavade han. Och så ett datum från året innan pojken föddes. Är det här allt? 

– Ja, svarade föreståndarinnan. Vad hade ni väntat er? 

Han reste sig och öppnade en lucka som fanns i golvet. Under den brusade flodens svarta vatten. 

– Vad tror ni skulle hända om man kastade ner något här? 

Föreståndarinnan bleknade och tog ett steg tillbaka.  

– Det hamnar flera mil neråt floden, sa hon. Och det blir så sönderslitet att man aldrig kan känna 

igen det. 

Monks lade det lilla guldsmycket i skinnpåsen. Så knöt han fast en blytyngd vid den och släppte 

ner den genom luckan. När påsen nådde vattenytan plaskade det till. Sedan var påsen borta för 

alltid. 

– Nu finns det inte längre några bevis, mumlade Monks för sig själv. Men jag blir inte nöjd 

förrän pojken är borta också (Bylock, 2006, ss. 63- 65). 

 

Utifrån citatet är det möjligt att konstatera att Bylock (2006) förkortat sekvensen vilket 

medför att läsaren får en annan bild av händelsen. I originalversionen är Mr Bumble 

närvarande under mötena med Monks, vilket inte är fallet i den lättlästa versionen. Det 

berättas inte heller att Monks söker upp föreståndarinnan, utan i stället träffas Mr Bumble och 

Monks av en tillfällighet, vilket leder till mötet med föreståndarinnan. Genom bearbetningen 

synliggörs att Bylock väljer att stryka en del av händelsen för att därmed bevara den, enligt 

henne, viktigaste delen. Emellertid ger detta upphov till en annan bild av den riktiga 

händelsen, vilket ger läsaren en enklare men annorlunda tolkning av hur mötet mellan 

karaktärerna går till.  

 

Även i nedanstående sammanfattning och citat visas att Bylock (2006) valt att stryka en del av 

den centrala händelsen för att skapa en mer lättillgänglig och förkortad variant. Det finns även 

skillnader i hur samma händelse presenteras i de olika versionerna, vilket därmed ger läsaren 

en olikartad bild av sekvensen.  

 

Originalversion 

En dag kommer Mr Brownlows vän Mr Grimwig förbi på besök. Efter en stund kommer Mrs 

Bedwin in med en bunt böcker som kommit med ett bud. Mr Brownlow ber henne att be 

budet att vänta ett slag, men budet har redan åkt, och trots att de ropar hör inte budet. Mr 
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Brownlow blir något bekymrad över att han missar budet, för han har några böcker som ska 

lämnas tillbaka och några som ska betalas till bokhandlaren som är en fattig man. I samband 

med mannens besvikelse föreslår Mr Grimwig att Oliver kan gå med böckerna till 

bokhandlaren, eftersom Mr Brownlow tidigare uttalat sig om att Oliver är pålitlig. Mr 

Grimwig är helt säker på att Oliver ska ta böckerna, sin fina kostym och pengarna och bege 

sig tillbaka till tjuvarna. Om detta inte inträffar är Mr Grimwig tydlig med att han ska äta upp 

sitt eget huvud (Ångström, 1956, ss. 105-106).  

 

Lättläst version  

Samma eftermiddag fick herr Brownlow besök av en vän. 

– Det här är Oliver Twist, sa herr Brownlow. Han ska få bo hos mig. Oliver, vill du vara snäll 

och hämta upp vårt te? 

– Vad vet du om honom? frågade vännen när Oliver hade försvunnit. 

– Inte mycket, svarade herr Brownlow. Men jag litar på honom.  

– Du får väl pröva honom, sa vännen. Låt honom gå ett ärende. Jag lovar att äta upp min hatt om 

han inte lurar dig. 

– Och jag sätter mitt liv på att han är hederlig, svarade herr Brownlow. 

Han skickade iväg Oliver till bokhandlaren med några dyrbara böcker och en sedel som var värd 

fem pund (Bylock, 2006, ss. 35-36).  

 

Sammanfattningen och utdraget visar på skillnader som finns i samband med att Oliver beger 

sig till bokhandlaren för att lämna tillbaka och betala böcker. I originalversionen framgår inte 

att Oliver går dit för att männen ska testa hans pålitlighet, vilket det gör i den lättlästa 

versionen. I originalversionen går pojken till bokhandlaren för att budet hann iväg vilket Mr 

Brownlow blev bekymrad över. Därmed får läsaren olika uppfattningar om varför pojken ska 

gå till bokhandlaren. Händelsen har i detta sammanhang skalats av i en sådan omfattning att 

läsaren inte får ta del av den riktiga orsaken till Olivers planerade besök hos bokhandlaren. 

Bearbetningen leder även till att Mr Grimwig framstår som en elak person som tvingar Mr 

Brownlow att testa pojkens pålitlighet utan orsak. Händelsen har vidare förskönats då Mr 

Grimwigs uttalande om att äta upp sitt huvud om pojken inte kommer tillbaka har omarbetats 

till ett uttalande om att han ska äta upp sin hatt i den lättlästa versionen. Yttrandet kan ses som 

groteskt och otäckt, och därför kan det ses som opassande för unga läsare.  

 

Som tidigare nämnts används även en strategi som verkar gå ut på att slå ihop centrala 

händelser för att de ska bli förkortade och förenklade. Strategin bidrar till viss del till att 
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läsaren får en korrekt bild av händelseförloppet, men den tenderar även att ge läsaren en 

felaktig bild av helheten. En central händelse i de båda böckerna är då Oliver får åka och 

hälsa på Mr Brownlow. Denna händelse är med i såväl den lättlästa versionen som i 

originalversionen. Trots detta uppvisas tydliga skillnader rörande hur händelsen kommer till 

uttryck i de olika versionerna. I originalversionen, i kapitel 32, beskrivs hur doktorn lovar 

Oliver att åka för att hälsa på Mr Brownlow när han är frisk, för att pojken ska få berätta om 

varför han aldrig återvände efter att han skulle lämna tillbaka böckerna hos bokhandlaren. En 

morgon beger sig doktorn och Oliver för att hälsa på Mr Brownlow. På vägen åker de förbi 

tjuvarnas hus och då skriker doktorn att han minsann ska gå in och prata med dem. Doktorn 

knackar på tjuvarnas dörr och en man öppnar, doktorn tittar in och inser att ingenting ser ut så 

som Oliver beskrivit det. Han säger till mannen att han någon gång ska få fast honom och 

kastar därefter en slant till honom. Väl i droskan igen säger han till pojken att huset inte alls 

såg ut som han trott. Därefter fortsätter de mot Mr Brownlows hus. När de väl kommer fram 

ser de en skylt framför huset där det står ”Att hyra”. Det visar sig att Mr Brownlow har rest 

till Västindien sex veckor tidigare. Efter det misslyckade besöket åker doktorn och Oliver 

hem igen. Oliver är mycket besviken, men tiden går och efter fjorton dagar åker Oliver, Miss 

Rose och Mrs Maylie till deras villa på landet (Ångström, 1956, ss. 241-245).  I den lättlästa 

versionen återges händelsen så här:  

 

Lättläst version 

– Snart ska vi resa till landet, sa fru Maylie en dag. Du får gärna följa med, Oliver.  

– Det vill jag helst av allt, sa Oliver. Jag skulle vilja bli er tjänare. Men det är något som jag 

måste göra innan vi reser bort. 

– Vad? undrade fru Maylie. 

– Tacka den snälle herr Brownlow och hans hushållerska. De tror nog att jag är en tjuv. Jag 

sprang ju iväg med pengarna och de fina böckerna. Därför måste jag förklara vad som hände.  

– Vi kör den vägen, lovande fru Maylie. 

Äntligen var det dags att resa. Doktorn följde med. När vagnen rullade förbi ett av husen i stan 

skrek Oliver:  

– I det där huset brukar tjuvarna hålla till.  

Doktorn sprang in. Där fanns en del av Fagins vänner.  

– Jag ska se till att ni blir fast, röt doktorn. 

– Oss skrämmer ni inte, flinade karlarna och jagade ut honom ur huset.  

Så följde de efter honom ut till vagnen. Där upptäckte de Oliver. Men vad kunde de göra? Oliver 

var i säkerhet. De kunde inte ta honom.  
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Vagnen rullade vidare. Olivers hjärta bultade. Han blev rädd när han såg tjuvarna, men det 

glömde han snart. Han skulle ju äntligen få träffa herr Brownlow.  

Nu rullade vagnen in på den rätta gatan. Nu stannade vagnen framför huset. Nu…  

Men innan Oliver hann ner på gatan ropade han till. Huset var tomt. I ett av fönstren hängde en 

skylt:  

ATT HYRA. 

Doktorn knackade på hos grannen. Där fick de veta att herr Brownlow hade flyttat till Västindien. 

Oliver kröp ihop bland kuddarna i vagnen. Han kunde nästan inte dölja sin besvikelse.  

De fortsatte sin resa ut till landet (Bylock, 2006, ss. 52-53).  

 

Utifrån sammanfattningen och citatet framkommer vissa likheter och skillnader. I 

originalversionen tar doktorn med Oliver till Mr Brownlow en helt vanlig dag för att göra 

Oliver glad. I den lättlästa versionen däremot åker doktorn, Miss Rose och Mrs Maylie till 

mannens hus på vägen till landet. Detta är något som inte händer i originalversionen då det 

tydligt framkommer att de efter fjorton dagar åker till landet. Det tyder på att Bylock (2006) 

slår ihop två händelser för att få en. Hon drar med andra ord nytta av att karaktärerna ska åka 

till landet och anser troligen att det passar att de hälsar på Mr Brownlow på vägen. Detta är ett 

bra sätt att förenkla och förkorta centrala händelser, men det bidrar till att läsupplevelsen 

förändras genom att läsaren går miste om det riktiga händelseförloppet. Bearbetningen leder 

även till att tidsomfånget i berättelsen förändras; berättelsen blir fjorton dagar kortare, vilket 

troligen inte är en stor påverkansfaktor på berättelsens helhet, men det är ändå en förändring 

som är värd att nämna. Förändringar av tidsomfånget är något som även Matsubara (2007) 

uppmärksammade i sin studie, och kan ses som en någorlunda vanlig företeelse i lättlästa 

versioner.  

 

Ett annat exempel på användandet av denna strategi är då Oliver tillsammans med Mr Sikes 

tar sig till ett fallfärdigt hus där några tjuvar befinner sig som ska vara med när inbrottet 

begås. Händelsen inträffar innan inbrottet begås, vilket Bylock (2006) har strukit i den 

lättlästa versionen, men hon har ändå slagit ihop delar av händelserna med ytterligare 

händelser. Kapitel 21 i originalversionen handlar om en tidig morgon innan inbrottet i villan 

har begåtts. Mr Sikes vandrar med Oliver släpande efter sig genom staden för att slutligen 

komma fram till sitt mål. De två får skjuts av en kusk som tror att Mr Sikes är Olivers far. De 

kommer till slut fram till ett värdshus som kallas ”Vagnen och hästarna”. Därefter fortsätter 

de sin vandring och kommer slutligen fram till en krog där de får i sig lite mat och därefter 
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somnar Oliver omringad av tobaksångor. Pojken vaknar sedan av en knuff från Mr Sikes som 

under tiden har hittat en man som kan köra dem en bit på väg till Shepperton. De åker med 

mannen och blir sedan avsläppta på en öde landsväg. De fortsätter sin vandring och kommer 

efter en stund fram till en bro över en flod. Vid denna tidpunkt blir Oliver ängslig och rädd, då 

han inbillar sig att Sikes ska mörda honom. Pojken ska just kasta sig på marken när ett stort 

fallfärdigt hus skymtar framför honom. I huset befinner sig tjuvarna som ska vara med att 

begå inbrottet (Ångström, 1956, ss. 158-162).  

 

Lättläst version 

Oliver försökte hålla takten med karlarna. De gick med stora kliv bort från staden. Framåt kvällen 

nådde de en flod.  

De tänker kasta i mig så att de blir av med mig, tänkte Oliver och darrade. Men jag ska nog 

försvara mig.  

Han hade fel. Ingen kastade honom i floden. Bortom floden låg ett stort hus med en mur 

omkring.  

– Lyft upp pojken på muren, sa den ene, och snart dunsade Oliver ner på andra sidan.  

De andra klättrade efter och smög försiktigt fram mot huset. Då insåg Oliver plötsligt vad han 

hade råkat in i. De tänkte göra inbrott och kanske ett rån (Bylock, 2006, s. 46).  

 

Utifrån ovanstående sammanfattning och citat uppvisas en tydlig likhet som berör att 

karaktärerna i de båda versionerna närmar sig floden och att Oliver i samma ögonblick tänker 

att Mr Sikes vill bli av med honom. Men det finns även uppenbara skillnader. I 

originalversionen är det endast Mr Sikes och Oliver som kommer fram till huset, medan det i 

den lättlästa versionen är flera karaktärer och huset de kommer fram till är villan där inbrottet 

ska begås. Bylock (2006) drar här nytta av delar av det strukna kapitlet och slår därmed ihop 

händelsen som berör floden med händelsen att de kommer fram till villan där inbrottet ska 

begås. Bearbetningen kan ses som ett taktiskt val från författarens sida, då hon tar inspiration 

från två händelser för att skapa en. Trots att detta i någon mening underlättar bearbetningen 

för den enskilda författaren bidrar detta till att läsaren går miste om att Oliver träffar andra 

män innan inbrottet. Det skapas därmed en annan uppfattning om hur händelseförloppet ser 

ut, vilket bidrar till att läsupplevelsen tenderar att förändras.  

 

Den nämnda strategin förekommer även i sekvensen som behandlar hur Oliver hamnar hos 

begravningsentreprenören. I originalversionen framgår att Oliver i kapitel tre blir erbjuden en 

anställning hos en sotare som går förbi och ser anslaget. Kapitlet med tillhörande 
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händelseförlopp har Bylock (2006) valt att stryka, troligen för att hon anser att händelsen inte 

bidrar till något viktigt i sin helhet. I kapitel fyra framgår att Mr Bumble stöter på en 

begravningsentreprenör som talar om hur mycket arbete han har för tillfället. Mr Bumble 

nappar genast på uttalandet och berättar om pojken som anslaget berör. Därefter blir 

begravningsentreprenören intresserad av pojken, vilket leder till att Oliver får en anställning. I 

den lättlästa versionen har Bylock valt att slå ihop händelsen då sotaren går förbi och ser 

anslaget med händelsen då begravningsentreprenören ger Oliver en anställning. 

Bearbetningarna leder till att läsupplevelsen påverkas då händelseförloppen inte uttrycks i 

enlighet med originalversionen. Läsaren får sålunda bilden av att det endast är en man som är 

intresserad av att anställa pojken och att han utan uppmaning från någon annan ser anslaget. 

Innehållet blir därmed avskalat varpå läsaren går miste om stora delar av händelseförloppet. 

Skillnaderna som nämnts visas i följande två citat.  

 

Originalversion 

– Fastän jag får ju säga, fortsatte entreprenören och återvände till det samtalsämne som pedellen 

hade lämnat, jag får ju säga, mr Bumble, att mitt yrke medför en mycket stor nackdel, nämligen att 

alla feta personer dör fortast. Folk, som har haft det bättre ställt och har betalat skatter i många år, 

är de första som blir klena när de kommer till fattighuset. Och det må ni veta, mr Bumble, att tre, 

fyra tum mer än man kalkylerat med gör ett stort hål i ens förtjänst. I synnerhet när man har familj 

att dra försorg om.  

Då mr Sowerberry sade detta med den indignation som tillkom en illa behandlad man och då mr 

Bumble kände att det närmade sig klander mot kommunen, ansåg den sistnämnde det rådligt att 

byta samtalsämne. Eftersom han för tillfället framför allt hade Oliver Twist i tankarna, började han 

tala om denne.  

– Apropå det, sade mr Bumble, ni känner väl inte till någon, som vill ha en pojke? En 

kommenallärling, som för närvarande är rena dödvikten. En kvarnsten, om jag så må säga kring 

församlingens hals. Villkoren är förmånliga, mr Sowerberry, mycket förmånliga! Medan mr 

Bumble talade höjde han käppen mot anslaget ovanför sig och knackade tre gånger på orden ”fem 

pund”, som stod tryckta med jättestora bokstäver (Ångström, 1956, ss. 29-30).  

 

Lättläst version 

En lång mager man i sliten svart kostym kom gående. Han stannade och läste vad som stod på 

anslaget. Medan han läste tog han en pris snus. Snusdosan var av silver och gjord som en likkista. 

Hans yrke var att ordna begravningar.  

– Bra, sa han för sig själv. Jag behöver en pojke som jag kan lära upp. Många är sjuka här i stan. 

Snart blir det många att begrava (Bylock. 2006, s. 14).  
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6.4 Bearbetning för att endast bevara centrala händelser 

Utifrån den närläsning som genomförts har det framkommit att många kapitel har strukits för 

att endast bevara de delar som anses vara mest centrala för berättelsen. Detta har medfört att 

15 kapitel i originalversionen har strukits, vilket innebär att en stor del av innehållet inte 

behandlas i den lättlästa versionen. Denna stora mängd av strukna kapitel kan till stor del bero 

på att en lättläst version, precis som det låter, bör vara just lättläst och endast behandla sådant 

som ses som centralt och nödvändigt för att läsaren ska få en övergripande bild av berättelsen. 

En sådan bearbetning kan även handla om att Bylock (2006) inte vill använda för många 

karaktärer. Det kan även bero på att hon har ett visst antal sidor att förhålla sig till som hon 

bör ta i beaktande vid bearbetningen. I samband med det är det möjligt att Bylock valt att 

stryka de kapitel som ses som perifera och överflödiga för att endast bevara centrala 

händelser. I det som följer kommer tre tydliga exemplifieringar av perifera händelser att 

presenteras närmare.  

 

Ett av de kapitel som kan ses som en perifer sekvens och som inte tillhör kärnan i berättelsen 

är kapitel sju, som handlar om en händelse som inträffar efter att Noah och Oliver hamnat i 

slagsmål. I kapitlet framgår att Noah får order av begravningsentreprenörens fru, som inte 

finns med i den lättlästa versionen, att hämta Mr Bumble. När Mr Bumble anländer till 

begravningsentreprenörens hus är Oliver redan instängd i kolkällaren. Mannen ställer sig 

utanför dörren och försöker prata med Oliver som spydigt svarar. Efter en stund kommer Mr 

Sowerberry hem varpå han omedelbart släpar ut Oliver från källaren. Därefter ger han pojken 

en örfil och flera slag. Den arme pojken får sedan spendera resten av dagen i kolkällaren 

(Ångström, 1956, ss. 50-55). Denna del kan säkerligen ses som överflödig och perifer, men 

det är av vikt att poängtera att strykningen av kapitlet bidrar till att läsaren går miste om 

originalversionens händelseförlopp som rör slagsmålet mellan Noah och Oliver. 

Bearbetningar av detta slag skapar ett mer avskalat händelseförlopp där läsaren inte får ta del 

av den helhet som gestaltas i originalversionen. Genom att Bylock (2006) valt att stryka detta 

kapitel blir läsaren omedveten om att Oliver får skäll och att han blir slagen av Mr 

Sowerberry. Detta ger en god och mindre otäck läsupplevelse, trots att slagsmålet leder till 

fler hemska och perifera händelser.  

 

Vidare kan även kapitel 25 ses som en perifer sekvens då det behandlar hur Fagin, Räven, 

Bates och Mr Chitling sitter och spelar whist i väntan på att Oliver och de övriga tjuvarna ska 
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komma tillbaka från inbrottet. Efter att de väntat en längre stund kommer Mr Crackits tillbaka 

och meddelar att pojken blivit skjuten (Ångström, 1956, ss. 184-189). Trots det faktum att 

detta kan ses som en perifer sekvens och något överflödig så bidrar en strykning av kapitlet 

till att läsaren, utifrån den lättlästa versionen, inte får veta hur Fagin och tjuvarna får reda på 

att Oliver blivit skjuten. Det innebär således att läsaren får försöka att själv förstå hur 

informationen nådde fram till Fagin. Detta förfarande är möjligt att koppla till Svenssons 

(1989) tydliggörande om att innehållet i en lättläst text blir mindre specifikt och att en stor del 

av informationen skalas av. Det visas att innehållet i kapitel 25 har blivit mindre specifikt då 

relevant information skalats av, vilket i sin tur leder till att läsaren mister en stor del av den 

viktiga information som kapitlet innehåller. Därmed tenderar läsupplevelsen att förändras då 

läsaren utifrån den lättlästa versionen inte får några ledtrådar till hur Fagin får reda på 

beskjutningen av pojken. I originalversionen kan läsaren förstå hur Fagin fick reda på 

informationen då texten tydligt påpekar hur det gick till. Detta kan säkerligen ses som en 

oviktig detalj men det är ändå värt att nämna att denna skillnad uppmärksammats.  

 

Ytterligare ett kapitel som kan ses som överflödigt och perifert är kapitel 44 som handlar om 

att Nancy en timme innan midnatt på en söndag gör sig i ordning för att bege sig till bron där 

hon ska möta Mr Brownlow och Miss Rose. Hon blir stoppad och misshandlad av Mr Sikes 

som inte vill att hon ska lämna huset så sent på natten (Ångström, 1956, ss. 349-355). 

Strykningen av detta kapitel kan leda till en förändrad läsupplevelse. Detta beror på att läsaren 

inte får reda på att Nancy försökt ta sig till bron en gång tidigare. Strykningen av kapitlet 

leder även till att berättelsens tidsomfång förändras då Nancy får vänta flera dagar innan hon 

kan försöka smita ut igen. I den lättlästa versionen framgår det inte att Nancy aldrig dyker 

upp, vilket ger läsaren bilden av att de möts den första söndagen efter att Miss Rose och hon 

talats vid. Denna bearbetning kan bero på att Bylock (2006) ville förenkla och förkorta 

innehållet genom att inte i detalj beskriva att Nancy försökt ta sig till bron tidigare. Händelsen 

kan även vara struken för att skydda läsaren från den misshandel som Nancy råkar ut för, 

vilket medför att läsaren inte får reda på hur Nancy far illa.  

7. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt knyts studien ihop genom en övergripande diskussion av resultatet som 

förankras i centrala begrepp. I diskussionen kommer det diskuteras närmare hur bearbetningar 

och strykningar kan påverka läsupplevelser, vilket bidrar till att en av de två 
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forskningsfrågorna besvaras. Därefter kommer diskussionen beröra den andra 

forskningsfrågan som behandlar vad läsaren tenderar att vinna respektive förlora i relation till 

en lättläst version. Efter detta diskuteras resultatet ur ett didaktiskt perspektiv. Den 

övergripande diskussionen följs av en metoddiskussion och några tankar om fortsatt 

forskning.  

 

I resultat- och analysavsnittet har det framkommit att innehållet i de två versionerna av Oliver 

Twist skiljer sig något. Bylock (2006) har i den lättlästa versionen bearbetat originalversionen 

genom förkortningar, förenklingar och strykningar. Det har åskådliggjorts att den lättlästa 

versionen i flera avseenden bidrar till att läsaren får en annorlunda bild av berättelsens helhet 

och därmed påverkas även läsupplevelsen. Läsaren får enbart ta del av de händelser som anses 

centrala, vilket leder till att hen missar en stor del av de omkringliggande händelser och 

karaktärer som originalversionen berör. Detta beror främst på att bearbetningarna har lett till 

att delar av centrala händelser, hela kapitel och karaktärer strukits, vilket enligt Svensson 

(1989) är ett vanligt förfarande när det kommer till adaptationer. Det har framkommit att 

strykningarna av kapitlen är stora då 15 av 53 kapitel har strukits i den lättlästa versionen. 

Bearbetningarna som gjorts genom strykningar och förkortningar kan till viss del ha olika stor 

relevans. I somliga fall kan en del strykningar ses som relevanta, eftersom de inte för de 

centrala händelserna framåt eller för att de endast bidrar med perifera händelser som inte 

påverkar huvudkaraktären och berättelsen i sig. Trots att vissa händelser kan ses som 

relevanta att bearbeta på olika sätt är det av vikt att poängtera att de bidrar till att 

händelseförloppet ändras en aning. I resultatavsnittet har synliggjorts att många händelser har 

förändrats avsevärt, vilket leder till att läsaren får skiftande läsupplevelser beroende på vilken 

bok som läses. Det är även möjligt att koppla detta resultat till Skjønsbergs (1982) hänvisning 

till Niéres (1974) om att både läsaren och läsupplevelsen begränsas i samband med 

bearbetningen på grund av att texten bearbetas av vuxna och därmed avgör de vad som är 

passande och opassande för en ung målgrupp. Detta är något som har förekommit då läsaren 

inte får ta del av den, utifrån originalversionen, ”rätta” bilden av innehållet i boken Oliver 

Twist. Bearbetningarna skalar således av de händelser som kan skapa spänning och intresse. 

Det bidrar även till att en vuxen väljer vad läsaren ska gå miste om och vad som är passande 

för varje enskild läsare. Läsaren blir således begränsad i sin läsupplevelse genom att hen inte 

får läsa om sådant som hör till den tid som berättelsen utspelar sig i, men även då otäcka 

händelser förskönas och anpassas.  
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Bearbetningarna kan även vara olika didaktiskt relevanta. Detta innebär att bearbetningarna i 

någon mening kan bidra till att budskapet inte når fram och att läsaren inte får ta del av det 

som Dickens, enligt Frykman (u.å.), ville förmedla. Han ville i huvudsak förmedla en bild av 

livet i England på 1800-talet, men även ett moraliskt ”tänk” att ta till sig under läsningens 

gång. I någon mening kan dessa bearbetningar ses som en nackdel snarare än en fördel. Detta 

främst för att författaren skyddar läsaren från att se den bild av samtiden som berättelsen 

förmedlar. Bearbetningar för att försköna centrala händelser skulle möjligen kunna försvaras 

didaktiskt då läsaren skyddas från de hemskheter som originalversionen behandlar. Men då 

läsaren inte får syn på hur människor levde i de olika samhällsskikten och hur fattigdomen 

påverkade människornas liv och handlingar förlorar läsaren bilden av den värld som boken 

behandlar. Det skapas en schabloniserad bild som medför att läsaren inte får ta del av 

hemskheterna i originalversionen. Som Langer (2005) tidigare framhållit skapas kunskap då 

tidigare erfarenheter sammanstrålar med ny erfarenhet, och kopplat till studien får inte läsaren 

möjlighet att i någon nämnvärd utsträckning lära sig om livet i 1800-talets England.  

 

När det kommer till vad läsaren vinner respektive förlorar i relation till den lättlästa versionen 

har det framkommit att läsaren vinner något som kan ses som mycket värdefullt, nämligen en 

mindre otäck läsupplevelse där innehållet är anpassat till den specifika målgruppen. 

Händelseförloppet och de ”otäcka” händelserna är förenklade och förskönade, vilket 

möjliggör att läsaren inte skapar sig en så hemsk och tragisk bild av berättelsen om Oliver 

Twist som originalversionen i huvudsak förmedlar. Läsaren får som redan nämnts en 

schabloniserad och avskalad bild av berättelsen. Det kan dock upplevas som konstigt att en 

stor del av originalversionens innehåll måste förändras för att läsaren ska kunna skapa sig en 

god läsupplevelse utan ”faror” som kan påverka. Ur en annan synvinkel medför detta att 

poängen med Dickens roman åsidosätts och ignoreras. Läsaren förlorar å andra sidan en stor 

del av händelseförloppet som återspeglas i originalversionen.  

 

Vad läsaren tenderar att vinna och förlora i samband med valet av en lättläst version beror 

även mycket på läsaren själv och vilka förväntningar hen har på läsningen. Om läsaren har en 

förväntning som bygger på att se hur samhället framställs kan den lättlästa versionen framstå 

som en aning tunn på grund av att innehållet som berör klassamhällets struktur är avskalat 

eller struket. En stor del av de omkringliggande händelser som Bylock (2006) valt att bearbeta 

eller avlägsna ger läsaren en tydligare bild av hur samhället såg ut. Bearbetningarna bidrar 
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således till att läsaren går miste om en tydlig beskrivning av samhället på 1800-talet. Om 

läsaren i stället förväntar sig en mindre otäck och en mer lättsam läsupplevelse kan hen vinna 

det i den lättlästa versionen, detta baserat på att Bylock bevarat centrala händelser och gjort 

dem mer tillgängliga för en ung målgrupp. Dock missar läsaren, som redan antytts, en stor del 

av helheten som bygger originalversionen.  

 

För att förtydliga vad läsaren kan komma att vinna respektive förlora i samband med valet av 

en lättläst version väljer jag här att ställa upp mina resultat i punktform.  

 

Läsaren tenderar att vinna: 

 

 En förskönad och enklare berättelse som ”skyddar” läsaren från det hemska liv som 

Oliver Twist hade i berättelsen. 

 En mindre otäck läsupplevelse som är lätt att ta till sig då såväl språket som innehållet 

är förkortat, förenklat och anpassat till målgruppen.  

 En kort och koncis beskrivning av de centrala händelser som kan uppfattas som mest 

minnesvärda.  

 Färre personbeskrivningar som leder till att innehållet blir mer lätthanterligt och inte 

för mastigt.  

 

Läsaren tenderar att förlora:  

 

 Dickens bild av det samhälle med tillhörande struktur som existerade under tiden då 

berättelsen utspelar sig.  

 De omkringliggande händelser som påverkar berättelsens helhet. Dessa händelser 

påverkar huvudkaraktärens liv och bidrar till att läsaren får en tydlig bild av 

samhällsstrukturen.  

 Det utifrån originalversionen korrekta händelseförloppet, vilket leder till att läsaren 

skapar annorlunda föreställningsvärldar i relation till berättelsen.  

 Kännedom om viktiga karaktärer. 

 Fylliga beskrivningar av både personer och känslor.  
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 Ett viktigt budskap som tydligt kommer till uttryck i originalversionen rörande hur 

man är en bra kompis, hur man ska agera för att vara en bra medmänniska och hur 

man ska se på människors lika värde.  

 

Utifrån det resultat som beskrivits är det av värde att liksom Witting (1977) belysa 

svårigheten med att bearbeta en originalversion. Jag inser att det är lätt att en återberättad 

version blir kort och koncis och att en stor del av originalversionen inte är möjlig att ta med. 

Studien har bidragit med en inblick i hur svårt det kan vara att förkorta en text, vilket 

resulterat i en ökad förståelse för det arbete som Bylock (2006) lagt ner på att skapa en lättläst 

och förkortad version av Oliver Twist. I samband med detta har en intressant tanke väckts som 

rör det Witting (1977) och Skjønsberg (1982) framhållit angående vikten av att 

originalförfattaren genomför bearbetningen själv för att åstadkomma en så god bearbetning 

som möjligt. Om Wittings och Skjønsbergs argument stämmer finns det ingen garanti för, 

men jag har ändå ställt mig frågan hur en bearbetning av Dickens själv hade sett ut och vad 

han i huvudsak hade valt att ta med i den lättlästa versionen. Detta är sannerligen något vi 

aldrig kommer att få reda på och utifrån det får vi nöja oss med de bearbetningar som redan 

finns tillgängliga.  

 

Ur ett didaktiskt perspektiv kan lärare ta lärdom av studier av ovanstående slag. Lärare kan 

dra nytta av att se vilka skillnader som kan synliggöras och vad en läsare kan vinna och 

förlora genom att välja en lättläst bok. Det kan vara av vikt att man som lärare uppmuntrar 

eleverna till att läsa båda versionerna för att individuellt se vilka skillnader som finns. Jag ser 

även att detta skulle kunna vara ett utmärkt alternativ till högläsning på så vis att klassen i sin 

helhet kan börja med en version för att därefter läsa den andra versionen. Därmed skapas 

ypperliga tillfällen att samtala om boken och dess innehåll. Ett sådant sätt att arbeta ger 

eleverna möjlighet att själva, under högläsningens gång, skapa sig en förståelse kring de 

skillnader som existerar de två versionerna emellan. Detta arbetssätt har Andersson (2013) 

använt i sin studie och det framgår att eleverna själva märkte av de skillnader som fanns de 

två versionerna emellan. Troligtvis skulle eleverna även erhålla en ökad förståelse för det 

kulturarv som finns och för hur människor behandlade varandra och framförallt barn på den 

tiden. Det går därmed att i relation till lärares fostransuppdrag och den värdegrund som finns i 

dagens skola samtala med eleverna kring hur Oliver behandlades i boken för att därefter 

relatera det till den samtid vi lever i idag.  
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7.1 Metoddiskussion  

I arbetet med denna studie har det upplevts en aning svårt att avgöra vilken detaljnivå 

materialet skulle analyseras på. Ju fler gånger originalversionen lästes desto fler och mindre 

betydelsefulla skillnader i språk och handling synliggjordes. Detta medförde att ett medvetet 

val fick göras, nämligen att analysera materialet på en detaljnivå med fokus på handlingen 

med tillhörande händelseförlopp, detta för att tydligt kunna urskilja skillnader i huvudintrigen 

som finns de två versionerna emellan. Om jag i stället hade valt att lägga mig på en ännu 

djupare detaljnivå med bredare fokus hade det med all säkerhet upptäckts fler skillnader. Det 

hade troligen medfört att studien blivit mycket större än vad som är tänkt.   

 

Vid studiens början upplevdes även en komplexitet med att utforma lämpliga kategorier till 

bearbetningarna i den lättlästa versionen. Det finns ingen presenterad orsak till Bylocks 

(2006) bearbetningar, vilket ledde till att jag fick kategorisera innehållet utifrån min egen 

uppfattning om tänkbara orsaker. I samband med detta skulle det, ur andra synvinklar och 

perspektiv, möjligen kunna byggas upp ytterligare kategoriseringar beroende på den 

detaljnivå som används i studien. Det har även upplevts som svårt att koppla det uppvisade 

resultatet till tidigare forskning då forskningsfältet är mycket tunt.  

 

Utifrån denna komparativa studie är det inte möjligt att fullt ut generalisera resultatet till att de 

innehållsliga skillnader som synliggjorts i denna studie alltid existerar i andra jämförelser av 

två versioner. Dock är det till viss del möjligt att påpeka att vissa skillnader alltid finns mellan 

en lättläst version och en originalversion. Skillnaderna kan dock variera från bok till bok. 

Studien specificerar sig endast på en av flera bearbetningar av klassiska böcker och därför är 

detta endast en i mängden, men Staffan Larsson (2005) menar att studier som inte går att 

generalisera ändå är ett kunskapstillskott som kan komma till användning i ett senare skede 

inom forskningsfältet.  

7.2 Fortsatt forskning  

Utifrån den genomförda studien är det betydelsefullt att påpeka att det forskningsfält som 

finns gällande vad läsaren vinner respektive förlorar i relation till innehållet av en lättläst 

version är mycket tunt. Avsnittet som behandlar tidigare forskning har påvisat att 

forskningsfältet i första hand undersöker språket och läsbarheten i lättlästa versioner. Några få 

studentuppsatser har även hittats men de behandlar inte hur innehållet kan förändras i så stor 

utsträckning. Jag ställer mig något kritisk till att forskningsfältet ser ut som det gör i dag. Vi 
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finner nämligen lättlästa böcker och texter i stor utsträckning i dag, men ingen verkar fundera 

kring hur innehållet förändras. Det har framkommit att forskning till övervägande del 

undersöker språket och inte vad som händer med det innehåll som ett välskrivet verk består 

av. En författare har länge och väl arbetat med sitt verk och därför anser jag att det är konstigt 

att fokus inte läggs mer på det innehåll som författaren vill föra fram. Således är det av vikt att 

påpeka att det finns ett behov av vidare forskning angående vilka innehållsmässiga skillnader 

som finns i en lättläst- och en originalversion. Det kan även vara värdefullt att undersöka vad 

försköningar av litteratur bidrar till och vilken inverkan det kan ha på läsarens kunskaper om 

det ämne som boken behandlar.  

8. Sammanfattning    

I denna uppsats görs en komparativ studie av innehållet i två versioner av Dickens klassiker 

Oliver Twist. Jämförelsen utgår från en lättläst version som är återberättad av Bylock (2006). 

Versionen är förenklad och förkortad med syftet att bidra med ett kulturarv som är mer 

tillgängligt. Jämförelsen utgår även från en originalversion som är översatt av Ångström 

(1956). Dickens förmedlar i denna roman en bild av dåtidens England och ger därmed läsaren 

en bild av hur samhällsskikten såg ut och hur unga pojkar for illa. Syftet med denna studie är 

att undersöka vad läsaren tenderar att vinna respektive förlora genom att endast läsa en lättläst 

version av Oliver Twist. Meningen är även att lärare ska bli medvetna om de innehållsliga 

skillnader som eventuellt förekommer de två versionerna emellan, detta främst för att de ska 

kunna resonera med eleverna kring valet av en lättläst version och en originalversion. Studien 

söker svar på följande frågor: Hur kan läsupplevelsen av berättelsen förändras på grund av 

bearbetningen? samt Vad kan en läsare vinna respektive förlora genom att endast läsa en 

lättläst version av Oliver Twist? Som tidigare nämnts är detta en komparativ studie med 

tillhörande analys. Enligt Hellspong (2001) innebär en komparativ analys att innehållet i 

texter och genrer jämförs för att synliggöra likheter och skillnader mellan dem. De skillnader 

som synliggörs delas in i fyra kategorier utifrån tänkbara orsaker till de bearbetningar som 

gjorts. Resultatavsnittet visar att Bylocks bearbetningar leder till att läsupplevelsen i många 

sammanhang kan förändras på grund av att delar av kapitel, hela kapitel och flera karaktärer 

har strukits eller bearbetats i den lättlästa versionen. Många av de strykningar som gjorts leder 

till att centrala händelser förändras och därmed skapas en olikartad läsupplevelse beroende på 

vilken version som läses. Vidare synliggörs även att läsaren tenderar att få en förskönad och 

förenklad läsupplevelse som leder till att berättelsen om Oliver Twist inte framstår som så 
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traumatisk som den i huvudsak gör i originalversionen. Läsaren förlorar dock Dickens bild av 

berättelsen om Oliver Twist då flera karaktärer, händelser och beskrivningar av känslor 

förbigås för att försköna, förenkla och förkorta berättelsen. Därmed går läsaren miste om en 

stor del av händelseförloppet i originalversionen och läsaren får även svårt att relatera till 

karaktärernas känslor. Detta kan i sin tur bidra till att det budskap som Dickens i huvudsak 

ville förmedla inte når fram.  
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