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Abstract 

Studien analyserar Charles Dickens verk, översatt av Margareta Ångström, Lysande utsikter 

(1970) och kommer ställas emot en återberättad version av Johan Werkmäster (2011). Syftet 

med studien är att jämföra dessa två versioners paratext, språk och innehåll samt att undersöka 

om versionerna skulle passa till elever i årskurs 4–6.  

Studiens analys utgår från en komparativ metod och därför görs jämförelse versionerna 

emellan.  

Resultatet från analysen visar på att Werkmäster har genomfört en kraftig förenkling av 

Dickens original. Däremot har Werkmäster omarbetat handlingen på så vis att det centrala i 

händelseförloppen är kvar samt att han lyckats omarbetat den till en lättläst bok som mycket 

väl skulle fungera för elever i årskurs 4–6.  

 

 

Nyckelord: Charles Dickens, Johan Werkmäster, lättläst, komparativ studie, Lysande utsikter, 

årskurs 4–6.
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1. Inledning 

Enligt språkforskarna Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg som skriver i Vad är 

lättläst? behöver vi kunna läsa för att fungera i det samhälle vi lever i idag. Människan har 

aldrig tidigare mött så mycket text att läsa som nu och kraven på oss att vara skriv- och 

språkkunniga är idag stora (Lundberg och Reichenberg 2008, s. 10). 

 

Då läsningen har en så central roll i våra liv så är det viktigt att nuvarande elevgeneration ges 

möjligheten att bli bra på att läsa redan nu. Detta är något som Läroplanen för grundskolan, 

härefter hänvisad till som Lgr11, tar hänsyn till då de menar att ”undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2011, s. 8). Detta resonemang gäller 

givetvis samtliga delar i undervisningen men Lgr11 betonar också ”att elever ska ges 

förutsättningar att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”. Likaså 

står det i läroplanens centrala innehåll att elever ska möta texter i form av skönlitteratur och 

fortsättningsvis ska eleverna möta ”några litterärt betydelsefulla barn- och 

ungdomsboksförfattare och deras verk” (Skolverket 2011, s. 247, 250). 

 

Syftet i kursplanen för ämnet svenska innebär att undervisningen ska stimulera intresse för 

eleverna att läsa och skriva (Skolverket 2011, s. 247). För att detta ska vara möjligt så anser 

jag att undervisningen bör möta barn på deras nivå när det kommer till läsningen och därmed 

också ge möjligheter att utforska fler lättlästa böcker. 

 

Författaren och språkkonsulten Maria Sundin menar i Lättläst – så funkar det att vi måste 

göra svenskan mycket lättare för att alla har rätt till att förstå och utveckla sig inom svenskan. 

Hon menar vidare att det svenska samhället och svenskarna har förändrats med tiden. Nu 

finns inte bara höga krav på att vi ska vara läskunniga för att få utbildning och jobb, vi vill 

inte heller lägga dyrbar tid på att läsa långa och svåra texter. Lättlästa texter krävs också i 

större utsträckning för barn och ungdomar som många gånger måste kämpa sig igenom en 

bok eller text för att förstå den. Olika samhällsgrupper är olika och behöver också därmed 

olika hjälp med sin läsning. Sundin framhåller här att lättlästa versioner ligger i tiden (Sundin 

2007, s. 13–14, 36). 
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Under min verksamhetsförlagda utbildning så uppmärksammade jag att många elever väljer 

en lättläst version istället för en originalutgåva. Detta fångade mitt intresse över hur just detta 

kommer sig. Jag ställde mig frågan om vad det finns för fördelar och nackdelar för eleven 

med att välja lättlästa böcker. Jag noterade också att utbudet av lättlästa böcker skulle behöva 

utökas på min verksamhetsförlagda utbildningsskola med tanke på antal väljare av lättlästa 

böcker. Med anledning av det ovanstående så har jag valt att jämföra en originalversion med 

en lättläst version för att se vad som skiljer dem åt ur olika perspektiv, men också för att 

diskutera om någon av dem eller båda skulle passa i för elever i årskurs 4–6.  

 

Jag har valt att granska Charles Dickens verk Lysande utsikter och jämföra den med den 

återberättade versionen i lättläst form skriven av Johan Werkmäster. Jag valde detta verk då 

jag under min verksamhetsförlagda utbildning sett lärare använda Dickens mest kända verk 

Oliver Twist och vill här se om ett mindre känt verk av Dickens skulle kunna vara en utökning 

till skolbiblioteket. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att jämföra en originalversion med en lättläst version av samma 

verk utifrån i första hand språk och innehåll men även andra aspekter som kan tänkas påverka 

hur man tillägnar sig en text. Vidare är syftet att se hur respektive version skulle tänkas 

fungera i skolans årskurs 4–6, det vill säga för åldersgruppen 10–12 år. Jag har valt att utgå 

från Charles Dickens roman Lysande utsikter som även finns i en bearbetad version, av 

förlaget rubricerad som lättläst, skriven av Johan Werkmäster.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad skiljer sig åt i böckernas paratext, språk och innehåll? 

 Vad i den återberättade versionen gör att den anses vara lättläst?  

 Vad gör att respektive version skulle kunna vara lämplig för elever årskurs 4–6?  

 

2. Metod 

Under detta avsnitt kommer jag presentera den metod som jag har använt mig av och ge en 

beskrivning på hur jag har genomfört min analys av böckerna samt redovisa de avgränsningar 

som gjorts i analysen. 
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2.1 Analysmetod 

Den metod som jag valt att utgå från för att kunna besvara mina frågeställningar är 

komparativ då tanken med denna studie är att jämföra två versioner av samma bok. 

Litteraturforskaren Anders Olsson skriver i Litteraturvetenskap – en inledning att just den 

komparativa metoden kräver en jämförelse mellan olika verk. Det som jämförs är deras 

likheter och skillnader. Det komparativa begreppet har använts sedan antiken och Olsson 

menar att komparation är en behövlig handling i all gruppering och begreppsbildning. Olsson 

hävdar vidare att all litterär karakterisering innehåller ett komparativt moment (Olsson 2002, 

s. 53). 

 

2.2 Analysens inriktningar  

Jag har valt att rikta in mig på tre specifika inriktningar i analysen. Analysens tre inriktningar 

är en jämförelse mellan böckerna paratext, språk och innehåll. Enligt litteraturvetaren 

Christian Lenemark och litteraturteoretikern Gérard Genette så är paratext inte sådant som 

tillhör bokens berättande text utan mer den fysiska strukturen. Det handlar exempelvis om 

författarnamn, förord, baksidans text, illustrationer. Det är alltså ett område mellan text och 

icke-text (Paratext). Jag har utgått från att det som ingår i paratextanalysen är böckernas fram- 

och baksida samt de första sidorna i bokens utöver berättelsen. Paratext slutar vid böckernas 

första kapitel, då börjar istället språk- och innehållsanalysen. Dessa tre inriktningar gjordes 

inte bara för att välja fokusområde utan också för att dessa tre specifika områden ändå 

omfattar tre stora delar av böckerna.  

 

Den första inriktningen i analysen är det jag benämner för paratextanalys. Här jämförs 

versionernas omslag, böckernas storlek, baksidornas texter och böckernas första sidor innan 

första kapitel startar etc. Nästa inriktning benämner jag som språkanalys. Här vill jag 

analysera skillnaden i språkbruket i böckerna. Tankar jag tog med mig in i analysen var: Vad 

skiljer sig i ordval och meningsuppbyggnad böckerna emellan? På vilket sätt skiljer sig 

språkbruket böckerna emellan då utgivningsåren är olika århundranden? Till sist analyserar 

jag böckernas innehåll som jag benämner som innehållsanalys. Då böckernas sidantal skiljer 

sig ofantligt mycket så ville jag se om detta påverkar innehållet och därmed berättelsen.  

 

Jag har även gjort ett val att plocka ut några exempel på skillnader från boken som jag anser 

är intressanta och är återkommande, jag har med andra ord inte jämfört hela originalet med 

den lättlästa versionen. Detta val genomfördes för att Dickens version av boken innehåller 
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600 sidor och därav blir det för många delar att analysera i förhållande till storleken på 

studien. 

 

3. Disposition  

Först i studien presenteras en litteraturgenomgång där jag berättar hur jag gjort mitt bokval 

och varför just detta val. Här ges också en kortfattad beskrivning av författarna och deras 

verk. Inom samma avsnitt ger jag en inblick i vilka tidigare studier som gjorts på mitt bokval 

och ämne men också på liknande studier och deras disposition och innehåll. Vidare kan man 

läsa om tidigare forskning kring konceptet ”lättläst” men också om det förlag som publicerat 

den lättlästa versionen av Lysande utsikter som jag valt att analysera. 

 

En resumé av berättelsen som täcker båda versionerna ges och därefter kommer en analys 

som gjort på båda versionerna. Denna analys är uppdelad i tre olika inriktningar där jag valt 

att starta med paratextanalys med anledning av att detta är det som läsaren möter först. 

Därefter ges en språkanalys följt av en innehållsanalys. Dessa analyser är också tänkt att följa 

det som läsaren möter i samma ordning – först språkets uppbyggnad och därefter berättelsens 

innehåll. 

 

Efter analysen redovisar jag mina slutsatser och därefter avslutas studien med ett avsnitt där 

jag diskuterar huruvida boken är lämplig i mellanstadiet samt ytterligare en diskussion kring 

en potentiell fortsatt studie. 

 

4. De skönlitterära texterna 

Nedan kommer jag presentera den litteratur som jag har valt att använda i denna studie. Här 

presenteras både den skönlitteratur och forskning som använts.  

 

4.1 Val av skönlitteratur 

Det material som jag har valt att utgå från är en bildningsroman som är skriven av en känd 

författare vid namn Charles Dickens. Jag har valt att analysera ett verk som han skrev år 1861 

och som på engelska har titeln Great expectations. Jag utgår från Margareta Ångströms 

svenska översättning vid namn Lysande utsikter från år 1950 där Forums pocketutgåva från 

utgivningsåret 1970 omfattar 607 sidor. 
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Den lättlästa versionen har Charles Dickens som författare men är återberättad av Johan 

Werkmäster och gavs ut av LL-förlaget år 2011. Denna version omfattar 206 sidor. 

Hädanefter, för att undvika alla missförstånd, kommer jag att referera till originalet som 

Dickens 1970 och till den lättlästa som Werkmäster 2011. När Werkmäster genomförde sin 

omskrivning som Lysande utsikter utgick han ifrån den engelska versionen. Jag har medvetet 

valt att läsa Ångströms översättning för att det är denna version jag tror att eleverna möter av 

Lysande utsikter om de inte söker sig till den lättlästa. 

 

Johan Werkmäster är en författare som har återberättat många både svenska och utländska 

klassiker till lättlästa versioner. Han har även skrivit en del egna lättlästa verk för LL-förlaget 

(LL-förlaget 3). 

 

5. Konceptet lättläst 

Lundberg och Reichenberg skriver i Vad är lättläst att alla behöver lättlästa texter för att 

oavsett hur bra läsare man är så stöter man på väldigt svåra och framförallt tunglästa texter. 

De förtydligar däremot att det finns grupper som är i större behov av sådana texter. Några 

exempel på dessa grupper är barn som håller på att lära sig läsa, personer med diagnosen 

dyslexi, vuxna med låg läserfarenhet, personer med koncentrationssvårigheter osv (Lundberg 

och Reichenberg 2008, s.15). 

 

Statens offentliga utredningar, benämns framöver som SOU, instämmer i detta i deras 

utredning om lättläst och menar att många samhällsgrupper behöver lättlästa texter. Exempel 

på dessa personer är barn som lär sig läsa, nyanlända personer till Sverige som lär sig läsa och 

även personer med funktionsnedsättning. SOU menar att det vore bra att skapa ett nationellt 

kunskapscentrum där fokus bör ligga på annan kommunikation än just texter. De menar att 

detta centrum ska stödja de personer som arbetar med lättläst men även skapa gemensamma 

riktlinjer för lättläst. Här kan det då samlas kunskap och sedan sprida detta vidare (SOU 

2013:58). 

 

Lundberg och Reichenberg menar att grupper sällan är homogena och att det kan finnas behov 

av att få sina texter anpassade efter just den förutsättningen individen behöver. Hur man exakt 

ska kunna göra dessa texter mer läsvänliga för elever så menar Lundberg och Reichenberg att 

en faktor är att berättelsen inte bör innehålla lika många huvudkaraktärer. Detta för att det blir 
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för mycket för läsaren att hålla i huvudet under läsning (Lundberg och Reichenberg 2008, s. 

26, 58). Sundin fortsätter i detta spår när hon menar att mindre goda läsare generellt har svårt 

att hitta det viktigaste i texten och väljer därför att ta in all text från början till slut. Hon menar 

att för att undvika detta problem för mindre goda läsarna så måste författaren endast ta med 

det viktigaste och noga välja vad som ska finnas med i texten (Sundin 2007, s. 96). 

 

Lundberg och Reichenberg har intervjuat Per Gustavsson som är författare och skrivit många 

böcker som är lättlästa. Han förklarar att det är viktigt att tänka på när man skriver sådana 

böcker är att låta språket ha muntligt drag. När Gustavsson skriver texter försöker han tänka 

på fem punkter: 

 - att ha rak ordföljd i texten. 

 - att försöka hålla rytm i texten genom att växla mellan långa och korta meningar. 

 - att försöka skriva med aktiv form av verb istället för passiv form. 

 - att han ska förklarar svåra ord eller svåra begrepp genom att ge exempel. 

 - att när han skriver försöker hålla det i direkt tilltal. 

Gustavsson anser att när det kommer till skönlitterära texter är det viktigt att ha en fångande 

inledning där läsaren kan känna igen sig. Detta är bra om det redan händer på tionde raden i 

inledningen. Det är också fördelaktigt att korta ner berättelsen från utdragna beskrivningar 

som inte är nödvändiga för berättelsen (Lundberg och Reichenberg 2008, s. 62–63). 

 

Att använda korta och vardagliga ord menar även Sundin är en faktor för att ord ska bli lättare 

att förstå. Här ger hon exempel på när ordet fråga är mer fördelaktigt i en lättläst text än ordet 

frågeställning (Sundin 2007, s. 132).  

 

Lundberg och Reichenberg förklarar att om man frågar personer spontant på gatan om vad 

som gör en text svårläst så är svaret långa meningar, inskjutna bestämningar, bisatser, 

opersonlig stil, krångliga ordval etc. Lundberg och Reichenberg menar vidare att detta vore 

enkelt att åtgärda om man istället valde att använda korta meningar och enkla ord. Däremot 

menar de också att det finns andra faktorer att ta hänsyn till för att göra texten mer lättläst. Det 

som de syftar på är att utforma en text så den är bra för ögonen, använda meningar på så sätt 

att det inte belastar läsarens minne för mycket, att ta hjälp av rubriker eller nyckelmeningar 

för att fånga läsaren, att göra så att läsaren kan vara orienterad i texten men även använda 

punktlistor eller tabeller för att lättare hitta bra information (Lundberg och Reichenberg 2008, 

s. 63–64).  
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Jag anser att det som Lundberg och Reichenberg tar upp ovan i många fall gäller texter i 

allmänhet när de benämner punktlistor som ett alternativ. Däremot ser jag att alternativet med 

rubriker kanske passar för att göra skönlitteratur mer lättläst. Böckernas disposition är en 

viktig del i en lättläst bok. Sundin menar att en tydlig huvudrubrik fångar läsarens 

uppmärksamhet och lyfter fram det viktigaste budskapet. En tydlig formulering ger läsaren 

snabb information om textens innehåll (Sundin 2007, s. 100). Sundin menar också att texter 

som anses vara lättlästa innehåller mestadels vanliga ord, har konkreta exempel och är väl 

disponerade samt att de är kortare än vanligt. Hon menar också att lättlästa texter inte berättar 

allt för läsaren, bara det mest nödvändiga. Förutom detta så menar hon vidare att bilderna 

kopplade till lättlästa boken ska handla om samma sak som berättelsen och förstärka dess 

budskap (Sundin 2007, s. 85). 

 

Webbsidan En läsande klass är en satsning för att åtgärda det sjunkande resultatet i 

läsförståelse och här är initiativtagarna till webbsidan författare, lärare och speciallärare. De 

har intervjuat både förläggare, författare och illustratörer för att se hur en lättläst bok ska vara 

konstruerad för att vara en bra lättläst bok för framförallt barn. Det som de fokuserar på är 

vikten av texten och bildernas samspel och utformning. De intervjuade menar att det är viktigt 

att inte raderna kommer ut för långt i marginalen, texten får inte innehålla för avancerade ord 

och inte heller för långa meningar. De anser att det är viktigt att tänka på både textmängd per 

uppslag och bilder. Bilderna är viktiga för då de kompletterade texten (En läsande klass). 

 

Det finns även en myndighet för lättlästa böcker som kallas Myndigheten för tillgängliga 

medier, förkortat MTM. Myndighetens webbsida riktar sig mot de personer som har svårt att 

läsa så deras mål är att dessa personer ska få böcker och tidningar tillgängliga för dem. MTM 

menar att det som gör en text lättläst är genom ett medvetet bearbetat innehåll, språkbruk och 

bildval samt att författaren fokuserat på textens helhet. Det som MTM anser att det är viktigt 

att tänka på när det gäller att framställa texter som är lättlästa är: 

- att texten ska anpassas till läsaren. 

- att texten ska direkt vara intressant och hålla en röd tråd för läsaren. 

- att det inte ska behövas tidigare kunskaper när de läser texten utan sammanhanget ska 

framgå tydligt. 

- att texten är skriven med vardaglig text och korta rader. 

- att samspel mellan bild och text är viktigt. 
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- att i en bok eller exempelvis tidningsartikel så skiljer sig språket åt då de ställer olika krav 

och syften. Här kan framställningen skilja sig också. 

(MTM). 

 

Även om det finns mycket positiva saker med det lättlästa konceptet så finns det även 

negativa aspekter med det. Lundberg och Reichenberg återger i sin forskning det som 

språkforskarna Long och Ross menar. De anser att när människor bara läser lättlästa böcker så 

vänjer man sig med förenklade ord och tappar därmed de naturliga formerna i det nya språket 

som finns i vanliga böcker (Lundberg och Reichenberg 2008, s.72).  

 

Genom en sammanfattning av ovanstående så ser jag att det finns ett behov av lättlästa 

böcker. Det lättlästa konceptet kan utmana läsaren på dennes nivå och detta koncept är ett bra 

sätt att nå ut med läsning till behövande samhällsgrupper. De lättlästa böckerna karakteriseras 

genom en tydlig disposition, enklare meningar och ord, ett vardagligt språkbruk och ibland 

också illustrationer och genom forskning av konceptet så har också tillgängligheten av 

lättlästa texter ökat. 

 

5.1 LL-förlaget  

Johan Werkmästers version av Lysande utsikter är publicerad av LL-förlaget. Detta förlag gör 

lättlästa böcker både skönlitteratur och faktaböcker. LL-förlaget skriver på sin hemsida att de 

försöker publicera cirka 30 nya böcker varje år och att deras utbud är riktat mot både barn och 

vuxna. När bearbetning av skönlitteratur eller faktaböcker görs så ligger fokus på innehållet, 

språket, bild och form för att kunna göra dessa böcker lättlästa. De menar vidare att det som 

karakteriserar en lättläst bok är ett tydligt innehåll, konkret och vardagligt språk, illustrationer 

och ett större teckensnitt med ett större radavstånd (LL-förlaget 1). 

 

LL-förlaget skriver att de har tre olika nivåer att erbjuda sina läsare men oavsett nivå är alltid 

böckerna lättlästa. Nivåerna benämns som nivå 1, 2 och 3 och nedan följer LL-förlagets 

kortare beskrivning av samtliga nivåer: 

 
Lätt = 3 

3) De skönlitterära böckerna är tjockare kapitelböcker med längre meningar och 

ovanligare ord. Bisatser och bildspråk förekommer. Handlingen kan hoppa i tid och 

rum och ha ett större persongalleri. Fackböckerna tar upp ämnen som kräver viss 

förförståelse men de är alltid illustrerade så att bilden stöder texten. 
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Lättare = 2 

2) Handlingen är enkel och väl disponerad, ord och uttryck är välkända, 

meningarna korta. Böckerna är oftast illustrerade men pocketböcker och klassiker 

kan sakna illustrationer. 

 

Lättast = 1 

1) Här finns böckerna där bilder är det som bär berättelsen. Mycket lite text med 

enkla meningar och korta rader. Lätta kapitelböcker där handlingen utspelas i 

vardaglig miljö och har få personer. Ordvalet är enkelt, meningarna korta. 

Böckerna har alltid många illustrationer. 
(LL-förlaget 1).  

 

LL-förlaget har, som jag nämnt tidigare, publicerat Johan Werkmästers version av Lysande 

utsikter. När Werkmäster återberättade denna version valde han att göra denna skönlitterära 

bok till en nivå 3 för läsare (LL-förlaget 2). LL-förlaget benämner inte att någon speciell nivå 

är anpassad till något specifikt åldersspann utan utbudet från LL-förlaget riktar sig till både 

vuxna och barn (LL-förlaget 1). 

 

6. Tidigare forskning 

För att se om någon tidigare forskning har gjorts om romanen Lysande utsikter så har jag 

använt mig av databasen Primo. En sökning på orden Lysande utsikter och Charles Dickens 

gav ingen träff på tidigare forskning. Däremot om jag söker på orden Charles Dickens och 

Great expectations så ger den sökningen cirka 5500 träffar. 

 

Då min studie handlar om att jämföra två versioner av samma bok så har jag valt att lägga till 

ordet komparativ för att se hur många av dessa studier som passar in. Här valde jag att både 

ha det svenska och engelska ordet i två olika sökningar. Jag konstaterar att ingen gjort någon 

liknande studie av Great expectations. 

 

Däremot framkom det ett antal studier som har genomförts inom liknande områden fast på 

andra romaner. Dessa studier har hittats i databasen DiVA. Nedan ges en kort beskrivning av 

dessa.  

 

En av dessa studier är från år 2016 och är ett examensarbete på avancerad nivå. Studien heter 

Är klassiker eller omskrivna klassiker bäst för barn? där Hanna Othelius är skribenten. 

Othelius gjorde valet att ha en komparativ studie där hon valt att jämföra två versionen av 

Dickens Onkel Toms stuga. I denna studie har Othelius fokuserat på vad i innehållet som har 



 

13 

 

strukits, om något förskönats i denna lättlästa bok samt hur värderingarna har ändrats. Det hon 

kortfattat kommer fram till är att många värderingar tenderar att försvinna i originalversion 

när den omarbetas till en lättläst version (Othelius 2016). 

 

År 2015 skrevs examensarbetet Vad kan läsaren vinna respektive förlora genom valet av en 

lättläst version av en roman? på avancerad nivå av Alexandra Persson om Dickens roman 

Oliver Twist. Studien handlar om vad läsaren förlorar eller vinner av att läsa den lättlästa 

versionen av Oliver Twist. Detta är alltså också en komparativ studie där Persson kom fram 

till att stora strykningar har gjort i den lättlästa versionen och genom detta kan olikartade 

läsupplevelser uppstå (Persson 2015). 

   

År 2016 publicerade Fanny Kumlin ett examensarbete på avancerad nivå som hon kallar Mina 

drömmars stad som handlar just om den boken som är skriven av Per Anders Fogelström. 

Syftet med denna studie var att se skillnader och likheter mellan originalet och en lättläst 

version men även hur böckerna kan användas i undervisningssammanhang. Resultatet av 

denna studie visar att det finns händelser som förlorats och andra som förstärkts i en bearbetad 

version, men också att boken kan användas i klassrummet men då som ett komplement i vissa 

ämnen (Kumlin 2016). 

 

7. Resumé 

Lysande utsikter handlar om en pojke som heter Pip. Pip bor tillsammans med sin storasyster 

Maria och hennes man Joe. Joe arbetar som smed och tar in Pip som lärling i smedjan. 

Berättelsen får fart när Pip möter en man på kyrkogården där hans föräldrar är begravda. Det 

visar sig att den man som Pip möter är en straffånge som rymt från ett fångskepp tillsammans 

med en annan fånge. Dessa två heter Abel Magwitch och Compeyson. 

 

Pip lever ett hårt liv som lärling samtidigt som han blir nästan tvingad till att sitta som 

sällskap åt en gammal, rik och elak dam vid namn tant Havisham. Hon har låst in sig i sitt 

hem och har en adopterad dotter vid namn Estella som Pip finner mycket vacker och som han 

faller för. Pips liv förändras när han möter en advokat som heter herr Jaggers som berättar för 

honom att Pips har lysande utsikter. Det är nämligen så att det är en advokat som berättar att 

Pip kommer få en hemlig välgörare och kraven är att han flyttar till London och påbörjar en 

utbildning till att bli en riktig gentleman. Pips tror att det är den gamla damen som är hans 
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dolda välgörare.  Livet i London pendlar upp och ner för Pip men mot slutet i berättelsen får 

Pip reda på att hans hemliga välgörare är straffången Magwitch, som på detta sätt tackat för 

att Pip hjälpt honom den natten vid kyrkogården.  

 

Berättelsen slutar med att Estella gifter sig med en annan man vilket gör att Pip väljer att 

flytta till Egypten för att börja arbeta. Tant Havisham dör och hennes hus rivs till marken. Pip 

väljer att resa hem för att träffa gammal släkt och väljer även att besöka det rivna huset en 

sista gång. Där möter han Estella av en slump och boken slutar här med att de skiljs åt som 

goda vänner. 

 

8. Analys 

Nedan kommer jag att presentera den del där jag jämfört Dickens originalversion och 

Werkmästers återberättade version av Lysande utsikter. Jag har valt att dela analysen i tre 

inriktningar för att skilja på min paratextanalys, språkanalys och innehållsanalys.  

 

8.1 Paratextanalys  

Framsidan ger läsaren det första intrycket av boken och om framsidan inte tilltalar läsare så 

kan det vara en faktor till det avgörande valet mellan två olika böcker. Framsidan på mina två 

böcker skiljer sig väldigt mycket åt. På bokförlaget Forums framsida ser man en tecknad man 

och en pojke mot en vit bakgrund, troligtvis ska detta föreställa Pip och Magwitch men detta 

framkommer ej. Däremot på LL-förlagets version är det lite mer färg och liv. På LL-förlagets 

framsida tycker jag att man tydligt ser att det är Pip på framsidan och i bakgrunden skymtar 

man andra karaktärer och platser beskrivna i boken. Exempelvis så ser man Magwitch på 

kyrkogården och tant Havisham med Estella. När jag tittade på LL-förlagets framsida innan 

jag hade läst boken så kunde jag förstå att karaktärerna som var avbildade har en större roll i 

berättelsen. När jag sedan läste boken kunde jag enkelt lista ut vilka platser och karaktärer 

som visas. Förutom detta så har Forums omslag ljusa färger, så som vit, med illustrerade 

karaktärer signerat av G. Göransson. LL-förlaget använder sig istället av en mörkare ton på 

sitt färgval där omslaget går i mörkröd färg. Illustrationerna på framsidan har drag av 

serieteckning och illustratörsnamnet Jens Andersson finns istället att läsa på bokens första 

sidor.  
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Här har LL-förlaget skapat i min mening en mycket mer lockande framsida för unga läsare. 

Något som gör bokförlaget Forums framsida lite mer otydlig är hur de har placerat 

författarens namn och titel. Författarens namn och bokens titel står i anslutning till varandra 

och har samma teckensnitt, färg och teckenstorlek vilket kan göra att en ovan och 

ouppmärksam läsare lätt kan tro att boken heter Charles Dickens Lysande utsikter. Här har 

LL-förlaget en tydligare uppdelning som skiljer titel och författare åt och man ser lättare att 

boken heter Lysande utsikter. Här skiljer sig både teckensnitt, teckenstorlek och färg mellan 

författarnamn och boktitel, men också deras placering på framsidan.  

 

Storleken på böckerna är också något som tydligt skiljer dem åt. Bokförlaget Forums version 

har en mindre yta och är betydligt tjockare och kan enligt mig uppfattas som mer 

avskräckande för en ung läsare. Detta till skillnad från LL-förlagets version som har en större 

area och ett färre sidantal. Om man bedömer boken enbart på framsidans utseende och form 

skulle jag tro att Forums version främst lockar de äldre läsarna till skillnad från LL-förlagets 

livfulla framsida som troligtvis skulle locka de yngre läsarna. 

 

När det kommer till böckernas texter på baksidan så skriver LL-förlaget mest om att Pip var 

en fattig pojke som till slut fick möjligheten att få en välgörare och prova livet som rik. Om 

man istället läser Forums baksida uppfattar jag inte att det handlar om pengar för Pip utan 

Forum fokuserar mer på att Pip hade en barndom fylld av försakelser och fruktan och att detta 

uppstår i Pips liv trots att han har en hemlig välgörare. Jag tycker att Forum genom sin 

baksidestext försöker beskriva fler känslor än vad LL-förlagets version gör. Forums text är i 

förhållande till LL-förlagets inte lika avslöjande i sin beskrivning. Forum beskriver endast att 

Pips liv vänder från dystert till betydligt bättre medan LL-förlaget avslöjar att Pip har 

framtidsdrömmar, varifrån han kommer, att han blir rik, etc.   

 

Förutom detta så skiljer sig också upplägget på baksidornas texter. LL-förlagets text har ett 

klassiskt upplägg för en lättläst bok där det finns många korta stycken, korta meningar och där 

varje ny mening påbörjas på ny rad. Detta upplägg stämmer även överens med bokens 

innehållsliga upplägg. Forum har istället, vad jag anser vara, ett mer klassiskt upplägg för 

baksidans text när det kommer till skönlitteratur som möjligen passar äldre läsare. Med detta 

syftar jag på att baksidans text är skriven med ett äldre språkbruk men är också skriven i 

löpande text med en enkel radbrytning. 
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Något som tydligt skiljer dessa två versioner är upplägget på hur de två författarna presenterar 

karaktärerna i de båda romanerna. I Werkmästers version så får läsaren direkt ta del av en 

kortare karaktärsbeskrivning. Ett exempel på detta är: ”Maria, Pips storasyster” (Werkmäster 

2011, s .4). Läsaren får även samma beskrivning i texten ”Jag växte upp hos min storasyster 

Maria […]” (Werkmäster 2011, s. 5). Däremot i originalet från Dickens så presenteras ingen 

lista med karaktärer i boken. Här får läsaren själv läsa sig fram om karaktärer och dess 

relation i berättelsen. Att Werkmäster benämner karaktärerna direkt i boken gör det mycket 

lättare för läsare att gå tillbaka och se vem som är vem i berättelsen. Om man skulle glömma 

bort en karaktär i Dickens version måste läsaren gå tillbaka i berättelsen och läsa om väldigt 

mycket för att hitta just den karaktären som hen söker.  

 

När läsaren öppnar de första sidorna i boken så väljer Forum att ha en form av förord i sin 

version. Detta är på sida 5–6 och där kommer en presentation om Dickens och hans tidigare 

verk. Detta finns inte med som förord i LL-förlagets version, däremot finns det ett mycket 

kort stycke om Charles Dickens på bokens baksida men inget om hans tidigare verk. Som jag 

nämner ovan så innehåller de första sidorna i LL-förlagets version en karaktärspresentation 

som saknas i Forums utgåva. De förord som Forums utgåva har tror jag att LL-förlaget har 

tagit bort för att det inte tillhör själva berättelsen och vill inte öka mängden läsning för 

läsaren. 

 

En annan del som skiljer böckerna åt när man bläddrar i dem är hur de båda valt att presentera 

ett nytt kapitel i berättelsen. Dickens originalversion innehåller bara kapitelstart med siffror. 

Här har Werkmäster valt att göra annorlunda. Han har inga siffror med i sina kapitel utan har 

ett kapitelnamn. Detta gör det enligt mig mycket enklare för läsaren då hen får möjlighet att 

förbereda sig på vad kapitlet kommer att handla om och då kan det bli lättare att komma in i 

ett nytt kapitel. Placeringen av kapitlens start skiljer sig också åt mellan versionerna. 

Werkmästers kapitel startar alltid på en ny sida vilket kan ge luft och tomt utrymme mellan de 

olika kapitlen. Detta är enligt min mening en faktor som bidrar till att boken blir mer lättläst. 

Upplägget av kapitlens start kan exempelvis ses på sida 26–27 i Werkmästers version. Å 

andra sidan har vi Dickens version vars kapitel startar direkt efter kapitelslut. Detta kan 

resultera i att det nya kapitlet kan starta mitt på en sida, exempel på detta kan ses på sida 56–

57 i Dickens version.  
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Bara genom att studera båda böckernas utseende så kan man enkelt se att den återberättade 

versionen av Werkmäster har kortats ner ofantligt mycket. Genom första intrycket kan man 

direkt se att originalutgåvan har fler sidor. 

 

I Dickens originalversion får läsaren möta 59 kapitel medan Werkmästers innehåller 40 

kapitel. Sidantalet skiljer sig också åt i de två versionerna. I originalet från Dickens får läsaren 

följa berättelsen på 607 sidor medans den återberättade versionen innefattar endast 206 sidor. 

Dickens har cirka 310 ord/sida och den Werkmästers version har cirka 140ord/sida. Som vi 

genom dessa siffror kan konstatera är att Werkmäster har kortat ner originalversionen med 

mer än halva sidantalet och då vill jag också poängtera att LL-förlagets version använt större 

teckenstorlek, många enkla radbrytningar, många korta stycken och ett bredare marginal än 

vad Forums version har. 

 

8.2 Språkanalys 

Det första jag la märket till när det kommer till den språkliga jämförelsen mellan versionerna 

är att det är en så markant skillnad i de bådas meningsuppbyggnader. Werkmästers version 

har mycket korta och enkla meningar som oftast börjar på en ny rad. Werkmäster har också 

valt att ha större marginal vilket gör att varje rad inte blir så lång. Dessutom görs 

radbrytningar mer frekvent än i Dickens version och förekommer ofta mitt i meningen. 

Nedanstående citat från Werkmästers version är skrivna exakt som de är uppbyggda i boken 

och där kan man då se hur korta meningarna är och var radbrytning sker. Om man jämför 

meningsuppbyggnaden med Dickens originalversion så skiljer sig det markant. Dickens har 

stor variation i meningslängder men ofta kommer det långa meningar som enligt mig utmanar 

läsaren. Ett exempel på Dickens meningsbyggnad är följande: 

 

Och när han talade med dem om min inskrivning och ondskefullt 

lyckönskade dem till att jag skulle komma i fängelset om jag spelade kort, 

förtärde starka drycker, var ute sent om kvällarna eller i dåligt sällskap eller 

tillät mig i andra vidlyftigheter som enligt innehållet i mitt lärlingsbrev 

nästan tycktes betraktas som oundvikligt ställde han mig på en stol bredvid 

sig som en illustration till sina anmärkningar. 

(Dickens 1970, s. 134) 

 

Detta är ett övertydligt exempel på en lång mening av Dickens. Optimalt vore självklart att 

jämföra detta händelseförlopp med samma i Werkmästers version. Eftersom att Werkmäster 

omarbetat berättelsen så återfinns inte detta exakta händelseförlopp. Självklart finns det 
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händelseförlopp som återges i båda versionerna men då är inte meningsuppbyggnaderna lika 

extrema som jag vill förtydliga genom ovanstående och nedanstående exempel. Som 

jämförelse till ovanstående exempel från Dickens så håller Werkmästers version sina långa 

meningar på, vad jag kan se, maximalt 2–3 rader. Se nedanstående exempel: 

 

Jag fortsatte att studera på egen hand 

och läste många böcker, men jag hade inte 

så mycket annat att syssla med. 

(Werkmäster 2011, s. 123)  

 

Ett annat moment som jag tidigare nämnt är skillnaden på de båda författarnas val av ord i 

berättelsen. Jag anser att Werkmästers version har ett enklare språkbruk genom hela 

berättelsen. Detta i kombination med korta meningar gör detta till en lättläst version. I och 

med att det är en lättläst version är det svårt att hitta mer avancerade meningar att jämföra 

med Dickens. Däremot har jag valt att se det så här:  

Werkmästers version innehåller två utmaningar i läsningen där första är att meningarna är 

korta och innehåller mer utmanande ord. Den andra läsutmaningen är att meningarna är långa 

utan utmanande ord. Ett exempel på den andra läsutmaningen är nedanstående där man ser en 

längre mening utan utmanande ord: 

 

Längre bort i korridoren 

vankade hon oroligt omkring 

med ett fladdrande stearinljus i handen. 

(Werkmäster 2011, s. 119) 

 

Utöver detta exempel så hittar jag också kortare meningar som innehåller mer utmanande ord. 

Ord som jag stött på i Werkmästers version som jag anser är utmanade för en lättläst bok är 

exempelvis framgångsrika, diligens, välgörare, biologiska, hårdhjärtat och adopterat.  

Om man istället plockar ut ord från Dickens originalversion så hittar jag givetvis mer 

utmanande ord. Ord som jag har stött på i denna version är exempelvis genmälde, 

tillstymmelse, ändalykt, härvidlag och förgätna. Detta är endast ett axplock ur några 

slumpmässigt valda sidor. Jag ser detta utplock av ord som mer utmanande då de är mer 

ovanliga men även ålderdomliga då de inte används lika ofta i dagen samhälle.  

   

Om man istället analyserar och jämför några meningskonstruktioner i båda versionerna så kan 

jag se att Werkmäster använder väldigt sällan inskjutna satser i sina meningar medan Dickens 
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använder sig av inskjutna satser frekvent. Nedan presenteras ett exempel av samma 

händelseförlopp där faktiskt Werkmäster använder inskjuten sats men inte Dickens. Jag 

poängterar att detta är ovanligt men värt notera: 

 

  - Seså, seså! Avbröt hon med sin gamla vanliga otåliga rörelse med 

fingrarna. Kom hit då och då, på din födelsedag. 

(Dickens 1970, s. 147) 

 

Medan Werkmäster vid samma händelseförlopp skriver detta med en inskjuten sats: 

 

-Vill du inget annat så kan du komma hit då och då, kanske en gång om året, 

till exempel på din födelsedag, föreslog hon. 

(Werkmäster 2011, s. 54) 

 

Sist vill jag också uppmärksamma de ordval och språk som skiljer sig mellan böckerna, där en 

faktor är att det är en stor åldersskillnad mellan dem. De utmanande ordvalen i Dickens 

version, som översättaren Margareta Ångström valt, är inte bara svårare utan också av en 

äldre karaktär. Han använder exempelvis på sidan 105 att beskriva advokaten Jaggers som 

skallig på hjässan medan Werkmäster i samma händelseförlopp beskriver honom som 

flintskallig. Här har vi två beskrivningar på samma sak men en med en äldre karaktär och en 

mer nutidsenlig. 

 

8.3 Innehållsanalys 

Jag har valt att göra vissa indelningar i min innehållsanalys för att förtydliga mina 

jämförelser. De indelningar som ni kommer möta i denna innehållsanalys är ”Händelser som 

finns kvar men förkortats”, ”Händelser som tagits bort” och sist ”Borttagna karaktärer”. 

 

8.3.1 Händelser som finns kvar men förkortats 

Den mest markanta skillnaden versionerna emellan är att många händelseförlopp har tagits 

bort från Dickens original när den omarbetades. Detta analyseras i underrubriken ”8.3.2 

Händelser som tagits bort”. Förutom detta så har också många viktiga delar i handlingen 

sparats men omarbetats och förkortats. Här ska jag analysera detta och ge ett flertal exempel.  

Jag vill börja med att presentera ett exempel där läsaren får följa Pip som sovit hos farbror 

Pumblechook och ska träffa tant Havisham för första gången. I Dickens originalversion ser 

händelseförloppet ut som så här: 
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Därför var jag ganska belåten när klockan blev tio och vi begav oss till 

miss Havisham fast jag inte alls var säker hur jag borde uppföra mig under 

denna dams tak. Efter en kvarts timme kom vi till miss Havishams hus som 

var av tegel och mycket dystert och försett med en mängd järnbommar. 

Några av fönstren hade murats igen, och av de övriga var alla de nedersta 

försedda med rostiga galler. Framför huset låg en gård, och även den var 

förbommad, så när vi hade ringt måste vi vänta tills någon kom och öppnade. 

Medan vi väntade utanför gallerporten tittade jag in genom den – till och 

med då sade Mr. Pumblechook: ”Och fjorton?” men jag låtsades inte höra 

honom – och såg att det låg ett stort bryggeri vid sidan av huset. Men ingen 

brygd pågick, och det tycktes inte ha pågått något därinne på länge. 

(Dickens 1970, s. 70–71) 

 

Samma händelseförlopp presenteras i Werkmästers omarbetarbetade version på detta sätt: 

 

När jag ätit frukost nästa morgon 

promenerade jag med farbror Pumblechook 

till tant Havishams hus. 

Det var en stor, dyster tegelbyggnad 

med galler för fönstren. 

Runt huset fanns en hög mur med en låst port. 

Vid sidan av porten satt en ringklocka. 

Farbror Pumblechook ringde på.  

(Werkmäster 2011, s. 29) 

 

Det vi kan konstatera i jämförelsen mellan dessa två citat är att Dickens version beskriver 

detaljer av handlingen, exempelvis olika tider på dygnet. Här ger Werkmästers version en mer 

generell beskrivning där läsaren förstår att det är morgon då Pip ätit frukost. Vidare beskriver 

Dickens att Pip och Mr. Pumblechook beger sig till tant Havisham. Här ger Dickens istället en 

mer generell beskrivning där man kan ställa sig frågan hur karaktärerna begav sig till huset 

medan Werkmäster istället skriver att karaktärerna promenerade, med andra ord en tydligare 

beskrivning av Werkmäster. I detta exempel kan vi också se en beskrivning av tant 

Havishams hus. Det vi kan se är att båda versionerna har fått med beskrivningen om att huset 

är av tegel, ser dystert ut och har galler för fönstren. Däremot har Werkmäster förenklat 

beskrivningen av till exempel fönstren. Här är alla fönster försedda med galler medan i 

Dickens så hade endast de nedersta galler. Dickens använder också fler beskrivande ord i 

samma mening.  

 

Ett annat exempel på att Dickens har mycket längre utläggningar som i sin tur har förkortats i 

den omskrivna versionen är när Pip möter herr Jaggers för första gången: 

 

- Vem är det här då? frågade herrn i det han stannade och såg på mig. 
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- En pojke, sade Estella. 

Det var en stor och grov man med ovanligt mörk hy, ofantligt stort huvud 

och händer av motsvarande storlek. Han tog mig under hakan med sin stora 

hand och vände mitt ansikte uppåt för att se på mig i skenet från ljuset. Han 

hade i förtid blivit skallig på hjässan och hade buskiga ögonbryn som inte 

ville ligga slätt utan stod rätt upp. Ögonen låg mycket djupt i huvudet och 

var obehagligt skarpa och misstänksamma. Han hade en tjock urkedja och 

kraftiga svarta fläckar där hans skägg och polisonger skulle ha suttit om han 

låtit dem växa. Han betydde ingenting för mig, och jag kunde då inte ha en 

aning om att han någonsin skulle betyda något för mig, men det föll sig så att 

jag nu fick tillfälle att noga betrakta honom.  

(Dickens 1970, s. 105) 

 

När Werkmäster beskriver samma händelseförlopp i sin version skriver han så här: 

 

När vi gick uppför en trappa mötte vi en herre 

som jag aldrig tidigare hade sett. 

Han var lång och kraftig 

och alldeles flintskallig. 

 

- Vem är du och vad gör du här? 

frågade han bryskt med bullrande röst.  

(Werkmäster 2011, s. 41) 

 

I detta exempel ges samma händelseförlopp med väldigt olika mängd beskrivningar. Mannen 

som beskrivs i båda versionerna sammanfattas av Werkmäster genom tre adjektiv: lång, 

kraftig och flintskallig. Dickens beskrivning av mannen innefattar istället 21 stycken adjektiv. 

Några exempel på dessa adjektiv som tagits bort i den omarbetade versionen men som finns i 

Dickens beskrivning är: obehagligt, skarpa, djup och misstänksamma. Här kan man ställa sig 

frågan om läsaren får samma uppfattning av mannen när de läser de olika versionerna. Jag 

personligen känner att Dickens beskrivning av mannen upplevs mer farlig och skrämmande 

än Werkmästers beskrivning av samma karaktär. Detta kanske på grund av att jag får fler 

beskrivande ord från Dickens som påverkar min fantasi och låter mig leva mig in i mannens 

utseende. 

 

Det finns inte bara händelseförlopp i båda versionerna som är förkortade utan också 

händelseförlopp som utspelas lika men där Werkmäster har förenklat i sin version före att 

förkorta. Nedan kommer ett exempel från Dickens version när Abel kommer tillbaka: 

 

-Ja, Pip, min käre gosse, jag har gjort dig till en fin herre! Det är jag som 

har gjort det! Den där gången svor jag en dyr ed att om jag någonsin 

förtjänade en guinea så skulle den guinean bli din. Och sedan svor jag att om 

jag någonsin spekulerade och blev rik, så skulle du bli rik. Jag levde tarvligt 
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för att du skulle få leva fint, jag arbetade hårt för att du inte skulle behöva 

arbeta. Men vad betyder det, min käre gosse? Talar jag kanske om det för att 

du ska känna dig stå i tacksamhetsskuld? Nej, visst inte! Jag berättar det 

därför att du ska veta att den där usla jagade hunden som du höll vid liv 

lyckades sticka upp huvudet så högt att han kunde göra någon till en fin 

herre – och den herrn är du, Pip! 

(Dickens 1970, s. 400) 

 

Här följer samma händelseförlopp i Werkmäster version: 

 

-Ja, Pip, det är jag som är din välgörare, sa han. 

Pip, min kära gosse! Jag ser att jag har lyckats 

göra dig till en fin herre, en gentleman. 

 

Min välgörares fullständiga namn 

var Abel Magwitch. Han hade svurit på 

att han en dag skulle göra mig rik. 

Det hade han lovat både sig själv och Gud 

den dagen då jag gav honom mat 

på kyrkogården för många år sedan. 

 

Abel berättade mer om sina framgångsrika år 

i Australien. Han hade sparat ihop mycket pengar 

bara för att jag skulle göra av med dem.  

(Werkmäster 2011, s. 127) 

 

I dessa två exempel kan man se hur Werkmäster har mestadels följt händelseförloppet från 

Dickens version och arbetat med mycket enklare ord samt ett förenklat innehåll. Från dessa 

två exempel kan man se att även om Werkmäster har gjort en kraftig omarbetad version av 

Dickens originalutgåva så finns det händelseförlopp som är nästan identiska men skrivet på ett 

enklare sätt, ur många aspekter, i Werkmästers version. 

 

Slutligen ges ett exempel på en större utläggning som förkortats kraftigt av Werkmäster. I 

kapitel 6 som Werkmäster väljer att kalla ”Tant Havisham” skriver han om när Pip är på 

besök hos tant Havisham och leker men också när Pip kommer hem och berättar om besöket 

för sin syster. Detta förlopp beskrivs av Werkmäster på cirka 8 sidor. Om man däremot jämför 

detta med originalet från Dickens så hittar man större utläggningar. När Dickens skriver om 

samma händelse så presenterar han detta i nästan 2 kapitel med start på sida 73 och cirka 20 

sidor framåt. 

 

Sammanfattningsvis så kan vi se att Dickens använder sig kontinuerligt av fler detaljer i sina 

beskrivningar. Detta på både gott och ont. I vissa fall kan dessa beskrivande ord ge en mer 
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livlig bild av det som beskrivs medan i andra fall kanske de endast fungerar som utfyllnad då 

Werkmäster får fram samma känsla i beskrivningen trots förkortningar. Dessa exempel är 

endast axplock från båda versionerna men visar ändå en tydlig bild av hur förkortningarna i 

historien gjorts. Trots att Werkmäster har gjort, i många fall, kraftiga förkortningar så har han 

lyckats fångat de händelser som är väsentliga för berättelsen. 

 

8.3.2 Händelser som tagits bort 

Förutom att många beskrivningar av händelseförlopp har förkortats, eller i andra fall tagits 

bort, så finns det också hela händelser som inte återfinns i den Werkmästers version. Ett 

exempel på detta är i Dickens version när Pip tar med Joe till tant Havishams hus: 

 

När vi kom till Pumblechooks lämnade min syster oss och sprang in. 

Eftersom klockan var nästan tolv på dagen fortsatte Joe och jag direkt till 

miss Havishams hus.  

(Dickens 1970, s. 126) 

 

Att Pip tar med Joe till tant Havishams hus i Werkmästers version framkommer aldrig. Detta 

är ett mindre exempel på vad som plockats bort från originalversionen. Ett annat exempel på 

ett händelseförlopp i Dickens version där Werkmäster har valt att skriva om delar samt att ta 

bort vissa händelser är jakten av de förrymda straffångarna. Den miljö i händelseförloppet 

som beskrivs lika i både versionerna är: 

 

Vi gick förbi vägvisaren och styrde kurs rätt på kyrkogården […] varefter vi 

genom en sidogrind i kyrkogårdsmuren begav oss ut på den öppna myren. 

(Dickens 1970, s. 45) 

 

Samma händelseförlopp i Werkmästers version beskrivs som följande: 

 

Vi var på väg mot kyrkogården. […] Vi fortsatte ut på myren. 

(Werkmäster 2011, s. 21) 

 

Efter att båda författarna har beskrivit miljön relativt lika, förutom att Dickens beskriver 

många detaljer de passerar efter vägen, så beskrivs gripandet av straffångarna i samma miljö, 

nämligen i ett dike. Efter detta så börjar händelseförloppet skilja sig åt mellan versionerna. I 

Dickens version så färdas karaktärerna till en vaktstuga som aldrig benämns i Werkmästers 

version. 
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Efter att ha färdats omkring en timme på detta sätt kom vi fram till en liten 

trästuga och en landningsbrygga. I stugan fanns det vaktposter som ropade 

an oss, och sergeanten gav lösen. Därpå gick vi in i stugan […] 

(Dickens 1970, s. 51–52) 

 

I denna vaktstuga erkänner straffången Abel följande: 

 

- Ja, det vet jag, men det här är någonting helt annat, en sak alldeles för sig. 

En människa kan inte svälta, åtminstone kan inte jag det. Jag tog en del 

matvaror där nere i byn – där kyrkan ligger nästan ute på myren. 

  - Ni menar stal? Sade sergeanten. 

  - Och jag ska säga er från vem. Från smeden. 

(Dickens 1970, s. 52) 

 

Samma bekännelse från Abel finns beskriven i Werkmäster: 

 

- Jag säger det för att ingen oskyldig 

ska bli misstänkt för sånt som jag har gjort, 

fortsatte Abel. 

Sent igår kväll höll jag nästan på att svälta ihjäl. 

Jag gick in till byn, tog mig in i smedens hus 

och stal lite mat, bland annat en skinkpaj.  

(Werkmäster 2011, s. 24) 

 

Även om samma bekännelse finns med i båda versionerna så utspelas dem i olika miljöer. I 

Dickens version så kan man läsa att bekännelsen ges i vaktstugan medan samma bekännelse 

ges i diket i Werkmästers version. Här tror jag att Werkmäster har valt att inte tagit med 

vaktstugan i berättelse, detta för att få med bekännelsen utan att lägga till fler moment och 

platser i berättelsen för att förenkla för läsaren. 

 

Noterbart är att Dickens ofta använder gatunamn och namn på platser i sina beskrivningar av 

olika händelseförlopp. När jag tittar på Werkmästers version så har han tagit bort många av 

dem, som jag antar är, mindre kända platser och gator. Han tar istället med platser av större 

art och som är mer igenkända. Ett exempel när Werkmäster följer Dickens beskrivning är när 

Pip går över London Bridge vid midnatt. London Bridge nämns i både versionerna. Däremot 

finns ett exempel ur Dickens version där två platser utskrivs som inte skrivs i Werkmästers 

version. Exemplet är från när Pip precis har läst ett mystiskt brev: 
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Så snart jag hade läst denna uppmaning vände jag om och skyndade till Fleet 

Street, där jag tog en droska och körde till Hummums i Covent Garden. På 

den tiden kunde man där alltid få en säng vid vilken tidpunkt på natten som 

helst, och portiern tände det ljus som stod närmast i ordning på hans hylla 

och visade mig genast till det rum som stod närmast på hans lista. 

(Dickens 1970, s. 457) 

 

Här beskrivs samma händelseförlopp i Werkmästers version utan några namngivna platser: 

 

Jag tog varningen i brevet på allvar 

och gick inte hem. Istället begav jag mig 

till ett hotell i närheten, där jag fick ett litet rum. 

Det var mycket sent men jag kunde inte sova, 

trots att jag var trött och utmattad.  

(Werkmäster 2011, s. 154) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att vissa delar av handlingen inte återberättas överhuvudtaget. 

Förutom detta så kan vi också se att vissa delar har tagits bort från historien i den 

återberättade versionen men här har Werkmäster istället valt att plocka ut det viktigaste ur 

händelseförloppen och satt in det i ett annat sammanhang. 

 

8.3.2.1 Borttagna karaktärer 

I en händelse i berättelsen så möter Pip några personer hemma hos tant Havisham. Detta är 

vid hans andra besök hos Havisham. I båda versionerna benämns dessa personer som 

släktingar till tant Havisham. I originalversionen så presenteras dessa fyra personer som 

Camilla, Raymond, Sarah Pocket och Georgiana. Dessa personer har en del diskussioner med 

varandra och med tant Havisham. Däremot i den lättlästa versionen så benämns aldrig dessa 

personer. Det som Werkmäster skriver ut är att tant Havisham har släktingar på besök, inget 

mer än så om personerna.  

 

I originalversionen på sidan 141 möter läsaren ytterligare en person som inte finns med 

överhuvudtaget i den återberättade versionen. Denna gång är det Joe som anställer en ny 

medarbetare vid namn Dolge Orlick som ska arbeta i hans smedja. Detta är två exempel på 

scener där karaktärer har plockats bort från Werkmästers version.  
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Sammanfattningsvis kan man se att vissa karaktärer har uteslutits helt från berättelsen i den 

återberättade versionen medan andra karaktärer ändå har relativt viktigt roll och benämns men 

får inte lika stort fokus i den återberättade versionen som i originalet. 

 

9. Slutsatser 

Jag kan konstatera att båda versionernas paratext skiljer sig mycket åt. Här är inte bara det 

visuella på fram- och baksida annorlunda när det kommer till färger, form och teckenstorlek 

men framförallt så skiljer sig illustrationerna på framsidan åt. På LL-förlagets framsida så kan 

vi se illustrationer av platser och karaktärer som återfinns i berättelsen. Detta stämmer 

överens med det Sundin menar när hon säger att bilder kopplade till en lättläst version måste 

vara illustrerade på så vis att de stärker bokens innebörd (Sundin 2007, s. 85). Om vi ska följa 

Sundins argument för hur en lättläst bok bör vara så kan vi konstatera att LL-förlagets 

framsida förhåller sig till Sundins riktlinjer för vad som anses vara en lättläst bok.  

 

Böckernas utformning av nytt kapitel skiljer sig också åt. Werkmäster använder sig av några 

beskrivande ord som kapitelrubrik medan Dickens använder siffror. Sundin påpekar att en 

tydlig rubriksättning i en lättläst bok hjälper läsaren att komma in i kapitlets innehåll (Sundin 

2007, s. 100). Här har vi ytterligare ett exempel på när Werkmästers paratext stämmer överens 

med vad med tidigare forskning menar gällande kapitelrubriker.  

 

Slutligen kan jag dra slutsatsen att många delar av Werkmästers paratext följer det som 

tidigare forskning hänvisar till vad en lättläst bok bör innehålla. Jag kan också dra slutsatsen 

att Werkmästers omskrivna version och Dickens originalversion har stora skillnader i 

paratexten. 

 

I språkanalysen redogörs det att språket skiljer sig mycket mellan böckerna med anledning av 

det normala språkbruk som används när respektive bok skrivits. Vi kan också konstatera att 

Dickens använder betydligt längre meningar än vad Werkmäster gör. Detta är ett 

återkommande fenomen böckerna emellan. Lundberg och Reichenbergs forskning hävdar att 

en faktor som bidrar till att en text blir mer lättläst är när författaren använder enkla ord och 

korta meningar. Här kan jag fastställa att Werkmästers språkbruk följer det som tidigare 

forskning presenterat att en lättläst version bör använda sig av.  



 

27 

 

 

Ett annat moment i språkanalysen är de utmanade ord som förekommer i båda versionerna. 

Jag ger några exempel på några utmanande ord i den lättlästa version så som framgångsrika 

och välgörare. Här vill jag konstatera att Werkmäster delvis inte följer den forskning som jag 

presenterat tidigare. Här säger Sundin att det är fördelaktigt att använda vardagliga och korta 

ord för att göra en text mer lättläst (Sundin 2007, s. 132). Här vill jag dra slutsatsen att 

Werkmäster delvis tillämpar detta men det finns utvecklingspotential när det gäller ord som 

exempelvis presenteras ovan. Om Werkmäster skulle ha följt vad den tidigare forskningen 

säger så kanske han borde han använt ordet lyckade istället för framgångsrika och hjälpare 

istället för välgörare. Dessa förslag på ord anser jag är mer vardagligt och enkla. 

 

I innehållsanalysen kan vi se att jag har valt att dela upp analysen i två delar där en del 

innefattar händelser i berättelsen som finns kvar men som förkortats och den andra delen 

innefattar händelser och karaktärer som helt tagits bort i den återberättade versionen. 

 

I den första delen där jag analyserar vissa specifika händelser som finns kvar men som 

förkortats så kan jag konstatera att det inte alltid går att säga att den omarbetade versionen 

tappar mycket innehåll. Jag vill påstå att bortfallet av innehåll och dess påverkan på 

berättelsen blir mer eller mindre avgörande för läsaren beroende på vilket händelseförlopp 

beskrivs. Detta ges som exempel i innehållsanalysen där detaljer kan spela mer eller mindre 

roll i beskrivningarna för handlingen. Min slutsats blir då att i vissa fall finns det beskrivande 

ord som utmanar läsaren utan att tillföra viktig handling. Dessa beskrivande ord, som 

egentligen inte har någon större roll för berättelsen, skapar istället en tung text att läsa. 

Däremot kan samma beskrivande ord tillföra mer liv till en karaktär eller berättelse som man 

kan se i mitt exempel med advokaten Jaggers som framställs i innehållsanalysen. Dessa 

beskrivande stycken påverkar texten olika och här menar Lundberg och Reichenberg att 

lättlästa texter inte bör ha för avancerad utformning så den belastar läsarens minne utan texten 

ska vara enkel och behaglig för ögonen (Lundberg och Reichenberg 2008, s. 63–64).   

 

Nästa del i innehållsanalysen innefattar de händelseförlopp som tagits bort helt i den 

återberättade versionen. Werkmästers återberättade versionen har skrivits i många aspekter i 

enlighet med vad Sundin menar att lättlästa texter bör innehålla. Hon menar att en text bör 

endast innehålla det absolut viktigaste för att en mindre god läsare ska kunna ta in berättelsen. 

Är det för mycket information, beskrivningar och generell text så har den mindre goda läsaren 
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svårare att gallra det viktigaste i berättelsen (Sundin 2007, s. 96). Här blir min slutsats att 

Werkmäster har arbetat i enlighet med Sundins tankar och exempel på detta ges i 

innehållsanalysen när jag analyserar händelseförloppen med vaktstugan.  

 

Sist i innehållsanalysen finns en del där jag presenterar borttagna karaktärer. Språkforskarna 

Lundberg och Reichenberg menar att det inte bör finnas så många karaktärer i handlingen för 

att vara en läsvänlig text (Lundberg och Reichenberg, 2008, s. 58). Här kan jag konstatera att 

Werkmäster följer tidigare forskning i sin återberättade version när han väljer att plocka bort 

de karaktärer som inte har någon större påverkan på berättelsen. Genom ett minskat fokus på 

de karaktärer som tillför något till berättelsen, men som inte behöver någon större utrymme i 

texten, så blir Werkmästers text mindre betungade att läsa och följer därmed vad tidigare 

forskning hävdar vad som är karaktäriserande för en lättläst bok.  

 

Sammanfattningsvis kan jag dra slutsatserna att Werkmästers version av Lysande utsikter 

många gånger stämmer överens med vad tidigare forskning anser karakteriserar en lättläst 

version. Detta gäller paratext, språk och innehåll även om jag också påvisat att Werkmäster 

skulle ha kunnat tänkt annorlunda i vissa aspekter. Werkmäster har många av de 

karaktärsdrag som en lättläst bok bör ha då den exempelvis har en framsida som förstärker 

innehållet, enklare ordval, korta meningar och ett koncist innehåll. Sist kan vi konstatera att 

samma berättelse verkligen kan se olika ut trots att berättelsens grundhändelser återstår. När 

Dickens använder långa meningar, så har Werkmäster korta. Här ställs också utmanande ord 

mot enklare samt en föråldrad design mot en förnyad och färgrik framsida. 

 

10. Diskussion 

Jag ville bland annat undersöka huruvida Werkmästers och Dickens version av Lysande 

utsikter skulle fungera för elever i årskurs 4–6. Baserat på vad tidigare forskning säger kring 

mina tre analysdelar så skulle jag vilja påstå att Werkmäster har genomfört en god 

återberättad version av Dickens original. Werkmästers version är graderad till nivå 3 enligt 

LL-förlagets graderingslista och här kan jag tycka att deras beskrivning av en lättläst bok 

gällande visa delar stämmer mer eller mindre överens med Werkmästers omarbetning.  

Jag har i min analys konstaterat att Werkmäster innehåller mer utmanande ord och ibland 

också längre meningar vilket stämmer överens med LL-förlagets nivå 3. Men detta beror på 

vad man väljer att jämföra dessa ord och meningar med. Jag har inte jämfört dessa med 
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liknande ord och meningar i en bok graderad till en nivå 2 på LL-förlagets lista utan har 

baserat mina bedömningar på mina tidigare erfarenheter av vad elever i årskurs 4–6 möter för 

språkbruk. Här anser jag att ord och meningar kan bli utmanande för dessa elever men om vi 

istället jämför det med Dickens språkbruk så anser jag att ord och meningar i Werkmästers 

istället blir förenklade. 

 

Ibland har jag upplevt att Werkmästers version kan väga mellan nivå 2 och 3 enligt LL-

förlagets nivågradering. Detta baserat på min egen fundering kring vad som är längre 

alternativt kortare meningar och ovanligare ord alternativt välkända uttryck. Det som i min 

mening gör denna bok att passa för nivå 3 är att det saknas illustrationer. 

 

I ”Slutsatser” så ger jag exempel på enklare ord som Werkmäster kanske kunde ha använt 

istället för de utmanade ord som han använder idag. Frågan man kan ställa sig är ifall de 

utmanande ord han använder är medvetet valda för att passa en bok för nivå 3. 

 

Gällande Dickens originalversion så tycker jag att detta är en mycket utmanande men också 

mer spännande och detaljrik version som också skulle kunna passa som skönlitterär bok i 

skolan. Jag skulle vilja tänka att Dickens original skulle kunna vara en utmaning för en 

mycket god läsare i till exempel årskurs 6 då den kräver mer av sin läsare då den innefattar 

längre meningar, utmanande ord, fler karaktärer etc. Jag skulle också vilja se att 

skolbiblioteken utökade sitt utbud med Werkmästers version då jag tycker att denna kan vara 

en utmanande bok för en mindre god läsare i till exempel årkurs 4.  

 

Efter att jag har genomfört denna studie vore det intressant att se vidare studier där man 

jämför Dickens originalversion från år 1861 som ej är översatt till svenska, utan behåller sitt 

engelska originalspråk, med den svenska översättningen. Här vore det intressant att se vad 

som förloras och ändras av bokens karaktär när den översätts. Vill man studera ytterligare ett 

område så vore det intressant att se huruvida den engelska version skulle passa i ämnet 

engelska i skolan och i så fall till vilken årskurs. 
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