
 

 

ÖREBRO UNIVERSITET 
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 
Svenska språket  
Svenska, Självständigt arbete inriktning f-3, A-nivå, 15 högskolepoäng 
VT 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

Två underbara resor 

En komparativ analys av två versioner av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons  

underbara resa genom Sverige. 

Johanna Rydgård och Elin Svensson 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Carina Lidström 



 

 

Sammanfattning 

 

Johanna Rydgård och Elin Svensson: Två underbara resor - En komparativ analys av två 

versioner av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2018). 

Självständigt arbete, Svenska, inriktning f-3, grundläggande nivå, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen jämför en lätt moderniserad utgåva av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige (1981) med Irmeli Latvalas adaption Nils Holgersson på lätt 

svenska (2017). Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1981) är en välkänd 

berättelse om en ung svensk pojke som upptäcker Sveriges geografi tillsammans med en 

vildgåsflock. Boken har kommit att översättas på flera olika språk och tolkats i flertalet 

adaptioner. Syftet med vår uppsats är att undersöka de likheter och skillnader som finns i de 

valda utgåvorna samt hur berättelsen och karaktärsbeskrivningar påverkas av adaptionen. 

Analysen är komparativ, vilket betyder att den är jämförande. Det som jämförs är 

karaktärsbeskrivningar samt böckernas utformning och språk. Analysen lyfter fram några 

likheter och olikheter i utgåvorna och hur de påverkar berättelsens skede samt hur utgåvorna 

kan användas i undervisningssyfte.  

 

 

Nyckelord: Nils Holgersson, Selma Lagerlöf, Irmeli Latvala, adaption, komparativ, 
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1. Inledning 

I dagens skola ska elever få möjlighet att möta skönlitterära texter. Skolverket (2011, s. 247) 

skriver i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 att elever i ämnet 

svenska ska utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för 

olika syften. De ska dessutom få möjlighet att lära sig om svenska författare och deras verk. I 

ämnet svenska som andraspråk anger Skolverket (2011, s. 259) att eleverna ska få möta 

skönlitterära texter från olika tidsepoker och delar av världen. Allt detta ska ske i relation till 

värdegrundsuppdraget, vilket är något alla som arbetar i skolan är skyldiga att förhålla sig till. 

Det står exempelvis att eleven: ”kan leva sig in i och förstå̊ andra människors situation och 

utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Skolverket, 2011, s. 12). 

 

En av Sveriges mest erkända författare genom tiderna är Selma Lagerlöf som har skrivit flera 

uppskattade böcker för både stora och små. Ett av Lagerlöfs mest välkända verk är Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige. Litteraturvetaren Vivi Edström (1995, s. 7ff) 

skriver i sin bok Uppdrag läsebok: Nils Holgersson om hur Lagerlöfs verk skrevs på uppdrag 

av Bonniers förlag och Sveriges Allmänna folkskollärarförening. Boken var alltså från början 

avsedd att utbilda elever i skolan kring Sveriges geografi. I dag kan vi dessutom se att 

Lagerlöfs (1981) karaktär Nils möter situationer som kan tas upp och diskuteras i 

värdegrundssamtal i klassrummet. 

 

Ett dilemma för lärare i dagens skola är att hitta litteratur och texter som kan användas och 

utveckla alla elever i deras läsförmåga. En och samma bok kommer troligtvis inte att passa 

alla individer i en klass, därför krävs det att läraren hittar alternativ för elevers olika läsnivåer. 

Det finns olika redskap för att på bästa sätt kunna möta elevers olika nivåer, ett exempel på 

det är lättläst litteratur. Den lättlästa litteraturen kan användas av alla elever i olika situationer. 

Det är relativt vanligt att skriva lättlästa versioner av litterära klassiker, viktigt är då att beakta 

vad som kan hända med en text i en omarbetning från autentisk till lättläst. Därför ska vi 

undersöka vad som hänt i en omarbetning och på vilka sätt det påverkar berättelsen i stort. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att göra en komparativ analys mellan Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige och en version på lättläst svenska med ett andraspråksperspektiv, vilket innebär att 

språket är mer anpassat för elever med svenska som andraspråk. I detta arbete vill vi 

undersöka skillnader mellan texterna. Detta ska genomföras genom att jämföra Selma 

Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1981) och Irmeli Latvalas (2017) 

lättlästa version Nils Holgersson på lätt svenska. De frågor som vägleder analysen är följande:   

 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan de två versionerna av boken? 

- Hur förändras karaktärsbeskrivningar när de skrivs på lättare svenska? 

- Hur skiljer sig böckernas utformning och språk? 

 

Den första frågeställningen är vägledande genom hela uppsatsen och kan ses som en 

”huvudfrågeställning”. De andra två frågeställningarna syftar på att fokusera analysen i två 

delar där den första, karaktärsbeskrivningar, ges mest utrymme i analysavsnittet. 

Analyskapitlet är uppbyggt efter dessa frågeställningar.  

 

1.2 Disposition  

Arbetet struktureras enligt följande: här närmast ger vi en bakgrund där läsaren får en 

sammanfattning av det empiriska materialet som är Selma Lagerlöfs (1981) Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige och Irmeli Latvalas (2017) Nils Holgersson på lätt svenska, en 

kort presentation av författaren samt en resumé av berättelsen. Sedan följer avsnittet ”Teori 

och metod”, som innefattar en beskrivning av informationssökning, val av primärmaterial, 

teoretiska utgångspunkter samt analysmetod. Därefter behandlas tidigare forskning, där vi 

redogör för studier som kan relateras till vår. Sedan analyseras det empiriska materialet med 

fokus på likheter och skillnader, vi diskuterar sedan analysen i relation till våra teoretiska 

utgångspunkter. Efter detta för vi en diskussion kring huruvida våra valda böcker är lämpliga 

att använda i undervisning i de yngre skolåren. Avslutningsvis lyfts förslag på vidare 

forskning. 
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2. Bakgrund   

2.1 Selma Lagerlöf  

Litteraturvetaren Vivi Edström (1991, s. 12ff) skriver i sin bok Selma Lagerlöf om hur Selma 

föddes 1858 på Mårbacka, Värmland där hon växte upp i ett övre medelklasshem. Edström 

(1995, s. 9) berättar om hur Lagerlöf utbildade sig vid Högre lärarseminariet i Stockholm och 

hur hon därefter fick tjänst som lärarinna i Landskrona. Hennes tid som lärarinna var dock 

inte lång, endast tio år, då hon sedan lade fokus på sin karriär som författare. Under sin tid 

som författare hade hon stora framgångar med romaner såsom Gösta Berlings saga (1891), 

Jerusalem (1–2, 1901–02) och Herr Arnes penningar (1904). Edström (1991, s. 161f) lyfter 

bland annat fram att Lagerlöf fick nobelpriset år 1909 i litteratur för sina skildringar och hon 

var dessutom den första kvinnliga ledamoten i Svenska akademien.  

 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige har i decennier varit en klassiker världen 

över och Edström (1995, s. 7ff) förklarar hur den har inspirerat flera nobelpristagare. Boken 

har använts som geografibok i den svenska skolan under stora delar av 1900-talet där den med 

sina detaljerade beskrivningar gett eleverna en bild av Sveriges geografi och kultur. Boken 

utgavs i två delar under åren 1906 och 1907. I Nationalencyklopedin (Nils Holgersson, 2018) 

står det om hur de senaste hundra årens förändring har påverkat bokens användningsområde. 

Boken har i flera omgångar bearbetats och översatts för att på ett bättre sätt kunna anpassa sig 

efter det användningsområde som åsyftas. Förutom bokens originalutgåva finns det 

förenklade versioner, filmer och tv-serier.  

 

2.2 Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – ett innehållsreferat  

2.2.1 Originalversionen  

Selma Lagerlöf (1981) börjar sin berättelse om Nils Holgersson på en gård i södra Skåne. Det 

är söndag och hans föräldrar är på väg till kyrkan och Nils som inte vill följa med har fått lov 

att vara hemma om han läser dagens predikan på egen hand. Nils visar inte mycket intresse 

för texten och somnar olyckligtvis ifrån den. Plötsligt vaknar han till av att något rör sig i 

mammas brudkista och ser till sin förvåning att det är en liten gårdstomte. Nils gör det enda 

som är naturligt för honom och tar sig friheten att fånga tomten. Tomten reagerar med avsky 

och förvandlar Nils till en liten pyssling. När han sedan går ut på gården och försöker få hjälp 

av djuren hånar de honom och visar inget medlidande. En flock vildgäss kommer flygande 

över gården och ropar med sig en av gårdens tamgåsar, Mårten. Nils fattar tag om gåsens hals 
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i hopp om att hålla kvar gåsen, men istället tar Mårten med honom på hans livs äventyr. Vi får 

följa med till Sveriges landskap, bland annat Östergötland, Gotland, Uppland samt Lappland 

och träffar spännande karaktärer såsom förargåsen Akka, örnen Gorro, räven Smirre, hunden 

Karr och älgen Gråfäll. Förutom att Nils gör en fantastisk resa genom Sverige utvecklas han 

från att ha varit otrevlig och självupptagen till att bli lojal, plikttrogen och empatisk.  

 

2.2.2 Omarbetade versionen  

Irmeli Latvala (2017) skriver i sin version Nils Holgersson på lätt svenska en komprimerad 

version av den klassiska berättelsen. I sin helhet följer den originalberättelsen men vissa delar 

saknas helt. Trots att boken är komprimerad presenteras läsarna för en ny karaktär i den 

omarbetade versionen, Nils sällskapsdjur, hamstern Kurre. Kurre är en karaktär som följer 

med Nils på hans äventyr genom hela boken. Boken tar sin början i södra Skåne och sedan får 

läsaren följa med på en resa genom Sverige. Det som skiljer böckerna åt är beskrivningarna 

av de olika karaktärerna, i den omarbetade versionen saknas flera av de mest framstående 

karaktärerna. Boken är skriven utifrån ett undervisningssyfte och läsaren får i bokens första 

del kunskap om vem Selma Lagerlöf var och hennes biografi. Nästa del är kapitel med 

berättelsen om Nils Holgersson. Bokens sista del består av övningar och ordlistor där läsaren 

får övas i ordföljd och ordförståelse i det svenska språket.  

 

I analysen benämns Lagerlöfs (1981) Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige som 

originalversion. Boken utgavs egentligen 1906 och 1907. I samråd med handledare har vi 

diskuterat vad som egentligen kan anses vara original. Vår valda utgåva (1981) är nära 

originalet, och det som skiljer är språkligheter kopplade till förändringar av det svenska 

språket under 1900-talet. I slutet av Lagerlöf (1981, s. 600) står det en kort sammanfattning av 

utgåvan där det förklaras att verbformerna i berättelsen står i singularis och skiljer sig därför 

från originalet, men i övrigt är berättelsen intakt. Latvalas (2017) bok Nils Holgersson på lätt 

svenska kommer att benämnas som en omarbetad version. Till och från i analysen kan också 

snarlika begrepp som ”ny version” och ”gammal version” användas, främst av stilistiska skäl.  
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3. Teori och metod  

I detta kapitel kommer dels valet av primärmaterial att presenteras samt teorier och metoder 

som är relevanta för vår analys. Viktiga begrepp såsom ”tvåspråkighet”, ”lättläst”, 

”karaktärer” och ”adaption” förklaras för att ge läsaren en introduktion till fältet. Kapitlet 

avslutas med en presentation av den komparativa metoden.  

 

3.1 Informationssökning  

Informationssökningen skedde systematiskt och kontinuerligt under arbetets gång. Databaser 

som användes var följande: LIBRIS, ERIC, SwePub, och DiVA. Ord som användes under 

sökningen var: ”tvåspråkighet”, ”lättläst”, ”komparativ”, ”adaption”, ”Selma Lagerlöf” och 

”Nils Holgersson”. Under arbetets gång har även vår handledare varit behjälplig med 

litteraturtips, samt tidigare arbetens litteraturlistor.  

 

3.2 Val av primärmaterial 

I uppsatsen har vi valt att utgå från en lätt moderniserad version av Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige där endast verbformerna är ändrade. Det var självklart att utgå 

från en utgåva som var så nära Selma Lagerlöfs (1981) originalutgåva som möjligt. I vår 

valda utgåva, Lagerlöf (1981, s. 600) står det att denna version är som originalet förutom att 

verb är skrivna i singularis. Att vi valde Latvalas (2017) version Nils Holgersson på lätt 

svenska beror på att vi intresserar oss för andraspråksperspektivet, vilket också är centralt i 

dagens skola och samhälle. Boken är återberättad från en film om Nils Holgersson men 

författaren har inte angivit vilken. Det skulle kunna anses negativt att boken inte är en direkt 

adaption av originalet men efter läsning av Latvalas (2017) bok anser vi att den går att 

använda i analysen. Detta på grund av att boken i stora drag är lik originalversionen.  

 

3.3 Teori 

Utifrån hur samhället ser ut idag då tvåspråkighet blir allt vanligare skriver professor i allmän 

språkvetenskap, Gisela Håkansson i boken Tvåspråkighet hos barn i Sverige (2003, s. 11), att 

lärares uppdrag har breddats. Därför har vi valt att fördjupa oss i detta eftersom vi ser ett 

behov av att ha med ett andraspråksperspektiv i senare diskussion. I det här avsnittet kommer 

vi att gå igenom olika teorier som vi använder som utgångsläge i vår analys och diskussion. I 

avsnittet berörs begreppen ”tvåspråkighet”, ”lättläst” och relationen dem emellan. Dessa 

begrepp kommer främst att användas i diskussionskapitlet. Till sist behandlar vi begreppet 
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”adaption” och redogör för hur analysen av karaktärer och utformning ska gå till. Dessa 

begrepp kommer att användas i både analys- och diskussionskapitlet.  

 

3.3.1 Begreppet ”tvåspråkighet”  

På grund av att en del av vårt valda analysmaterial, Latvalas (2017) Nils Holgersson på lätt 

svenska, är skriven för elever med svenska som andraspråk anser vi att det är viktigt att vi har 

en teoretisk bakgrund och kunskap om tvåspråkighet. Den används dels som 

bakgrundskunskap innan påbörjat analysarbete och kommer dessutom att användas i 

diskussionskapitlet, vilket motiverar dess plats i detta arbete.  

 

Håkansson (2003, s. 9ff), skriver om tvåspråkighet. Författaren tolkar begreppet tvåspråkighet 

som att elever behöver och använder två olika språk. Vi kommer i vår analys att utgå från 

denna definition av begreppet. Vidare menar författaren att tvåspråkighet är mer vanligt 

förekommande än enspråkighet sett till hela världens befolkning. Ingvar Lundberg, professor i 

psykologi och forskare i läs och skrivutveckling, samt Monica Reichenberg, professor i 

literacy och allmän didaktik (2008, s. 25) skriver i boken Vad är lättläst? om språkutveckling. 

De menar att en svårighet som blir tydlig i språkutvecklingen hos elever med svenska som 

andraspråk är ordförståelse och i vissa fall meningsuppbyggnaden. Författarna menar även att 

de svenska språkets metaforer och ordspråk är komplexa och tar lång tid att förstå sig på. 

Författarna Lori Jamison Rog och Wilfred Burton (2001, s. 355) skriver även de i artikeln 

”Matching Text and Readers: Leveling Early Reading Material for Assessment and 

Instruction” att en läsare som inte har en förförståelse kan ha svårigheter att förstå en 

kulturbärande text. Med kulturbärande menas att vissa texter kan vara svåra att förstå 

eftersom eleven i fråga inte har någon erfarenhet av kontexten kring vissa uttryck eller 

erfarenheter som används i texten. Ett exempel som tas upp i artikeln är att en text som 

handlar om livet till havs kan vara svår att förstå för en elev som bor uppe i bergen och aldrig 

varit vid havet. 

 

3.3.2 Begreppet ”lättläst” 

En av böckerna som används i analysen, Latvalas (2017) Nils Holgersson på lätt svenska, är 

en lättläst version, därför är det viktigt att ha kunskap om och förstå betydelsen av lättläst 

litteratur i det svenska samhället, samt hur det kan gynna elever i skolan. Vi använder 
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perspektivet lättläst i diskussionskapitlet genom att belysa det ur ett första- och 

andraspråksperspektiv. 

 

Författaren Gudrun Wessnert (2003, s. 206f) skriver i bokkapitlet ”Att skriva lättläst” att en 

lättläst text är en egen genre som kan liknas med poesi. Hon menar att en lättläst bok är 

skriven med tydlighet och rytm för att hjälpa läsaren i läsflytet. Pedagogen Maja Witting 

(1979, s. 11) skriver i sin bok: LL-boken, vad är det för en bok? att ord och begrepp bör vara 

konkreta och baserade på erfarenhetsgrund vilket bidrar till att elever med lässvårigheter 

gynnas i sin språkutveckling. Lingvisterna Michael H Long och Steven Ross (1993, s. 35) 

skriver i artikeln ”Modifications that Preserve Language and Content” att förkortning av 

meningar gynnar språkutvecklingen. Viktigt att beakta är dock att alla förenklingar inte är av 

godo utan istället kan försvåra språkutvecklingen. Lundberg och Reichenberg (2008, s. 72) 

skriver att svårare ord kan vara mer förklarande och precisa vilket är egenskaper ett enklare 

ord inte alltid besitter. De lyfter ett exempel där orden fågel och gås jämförs. Gås är det mer 

förklarande, precisa ordet där läsaren enklare kan koppla till egenskaper gåsen har och fågel 

det enklare ordet men som innefattar hundratals olika tolkningar med olika egenskaper.  

 

Long och Ross (1993, s. 35) skriver att det finns ett behov av lättlästa texter och att de 

utvecklar elevers läsförståelse. I artikeln behandlar de hur texter bör hanteras och 

omformuleras för att bli lättlästa. Det finns flera olika nivåer på lättläst litteratur för att passa 

läsare på olika nivåer. Detta påpekar Jamison Rog & Burton (2001, s. 355) är viktigt då det 

inte finns en typ av text som hjälper alla läsares läsutveckling, utan texterna måste anpassas 

efter läsarens individuella behov. Lundberg och Reichenberg (2008, s. 9ff) skriver att lättlästa 

texter borde ha en självklar plats i dagens samhälle. Detta på grund av att alla individer 

oavsett kunskapsläge och bakgrund behöver ha tillgång till lättlästa texter. Författarna (2008, 

s. 11, 15) skriver fortsättningsvis om att alla individer någon gång i livet möter en text som är 

oförståelig och tungläst. Författarna hävdar dessutom att lättlästa texter är en demokratifråga 

och att riksdagen beslutat att Sverige ska vara tillgängligt för alla individer. Därför finns all 

myndighetsinformation tillgänglig sedan år 2010 på lättläst svenska.  

 

 



 

 

8 

3.3.3 Relationen mellan begreppen ”tvåspråkighet” och ”lättläst”   

Begreppen tvåspråkighet och lättläst kan skiljas åt och användas i olika sammanhang, men de 

kan även kopplas ihop. Detta blir tydligt då vårt ena analysmaterial Latvalas (2017) Nils 

Holgersson på lätt svenska är både en lättläst bok samt en bok som är skriven för elever med 

svenska som andraspråk.  

 

I frågan om en lättläst text eller en autentisk text är bäst för en nyanländ elevs språkutveckling 

är forskarna oeniga. Lingvisterna Scott A. Crossley, Max M. Louwerse, Philip M. McCarthy, 

och Danielle S. McNamara (2007, s. 16ff) skriver i artikeln ”A Linguistic Analysis of 

Simplyfied and Authentic texts” om lättlästa texter som är bearbetade och autentiska texter 

som är obearbetade. De menar att diskussionen runt lättlästa texter inte är enig. Vissa 

förespråkar en autentisk text, där eleven får en förståelse av nya ord i ett sammanhang, vilket 

vissa lättlästa texter inte ger. Kritiker till autentiska texter menar dock att alla ord inte går att 

tolka endast utifrån sammanhanget, vilket kan bidra till både ineffektiv läsning och minskat 

självförtroende hos läsaren. Crossley et al (2007, s. 16ff) menar att andra hävdar att en lättläst 

text gynnar läsutvecklingen eftersom texten bör matchas med elevens nuvarande 

kunskapsnivå. Detta kan med enkelhet förknippas med den proximala utvecklingszonen. 

Professor Roger Säljö (2014, s. 305) skriver i kapitlet ”den lärande människan – teoretiska 

traditioner” om Vygotskij och den proximala utvecklingszonen. Med den menas att individer 

som tillägnat sig en ny kunskap är nära att tillägna än mer kunskap, på en något högre nivå. 

Därför ska individer alltid utmanas och lärandet ska anpassas efter varje individs 

kunskapsnivå.  

 

Barnbibliotekskonsulenten Birgitta Ahlén (2003, s. 190) är en av de som förespråkar lättlästa 

texter, hon skriver i bokkapitlet ”Vem behöver lättlästa böcker” och menar att lättlästa böcker 

ska vara ett av de självklara verktygen för att hjälpa elever med svenska som andraspråk i 

deras språkutveckling. Ahlén (2003, s. 192f) framhåller att en lättläst bok ska ha ett enklare 

ordval i form av kortare ord samt en förflyttning från abstrakta till konkreta ord. 

Språkdidaktikern, Jenny Rosén (2013, s. 72) diskuterar i sin avhandling Svenska för 

invandrarskap att ett ord är i ständig utveckling och förändras med tiden, och därför behöver 

den lättlästa litteraturen elever läser vara aktuell och konkret i ordvalen.  
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3.3.4 Begreppet ”adaption”  

Adaptionen Nils Holgersson på lätt svenska har troligtvis gjorts på grund av att efterfrågan av 

lättlästa böcker med ett andraspråksperspektiv har ökat i den svenska skolan. Begreppet 

adaption kommer att hjälpa vår analys framåt genom att belysa frågeställningen: Hur 

förändras karaktärsbeskrivningar när de skrivs på lättare svenska? Begreppet kommer att 

användas i analys- och diskussionskapitlet.  

 

Litteraturvetaren Kari Skjønsberg (1982, s. 9) skriver i sin bok Vem berättar? Om adaptioner 

i barnlitteratur att begreppet adaption betyder avpassa, anpassa och lägga till rätta för. 

Professor Linda Hutcheon (2013, s. 6) skriver även hon i sin bok A Theory of Adaptation om 

hur adaption är en återupprepning men utan kopiering. Hutcheon (2013, s. 2) skriver att 

adaption har en lång tradition och är något som funnits i alla tider sedan människan började 

berätta historier för varandra. Skjønsberg (1982, s. 23) skriver att behovet av adaptioner växer 

ju äldre böckerna blir. Detta eftersom att språket är under ständig utveckling och omarbetade 

versioner behövs för att göra böckerna begripliga för nya läsare.  

 

Författarna Phyllis Frus och Christy Williams (2010, s. 3) skriver i sin bok Beyond 

Adaptation, Essay on Radical Transformation of Original Works om hur en adaption ofta kan 

förväxlas med en transformering. Frus och Williams tar upp exempel på verk som 

kännetecknar dessa. Om originalverket är Jane Austens (1815) Emma kan en adaption av 

hennes verk vara filmen Emma (1996) med Gwyneth Paltrow i huvudrollen. Det som 

kännetecknar en adaption är att samma karaktärer och titel används samt att vissa sekvenser 

från händelseförloppet i boken har valts ut för att skapa en omgjord version av verket. Ett 

exempel på transformering av samma verk är filmen Clueless från 1995. Det som utmärker en 

transformation är att skaparna av den omarbetade versionen vill gömma de faktum att den är 

baserad på en tidigare berättelse. Trots det är det fullt möjligt att känna igen drag hos 

karaktärer och delar av händelseförloppet. 

 

Skjønsberg (1982, s. 9f) skriver att begreppet adaption är omtvistat och att olika författare vill 

ge det olika betydelse. Vissa hävdar att en omarbetad version som är förkortad av ekonomiska 

skäl inte ska kallas för adaption. Andra menar att översättningar från ett språk till ett annat 

inte heller bör kallas för adaption. Hutcheon (2013, s. 3) lyfter liknande problematik om 

adaption. Författaren lyfter vad som anses vara en värdig adaption. Ett exempel som tas upp 

är filmatiseringen av Romeo + Julia (1996) som ansågs vara en försämring av William 
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Shakespeares originalverk. Hutcheon kallar detta för en ”lowering” av en berättelse och att 

konsekvenserna av ett sådant utförande av ett verk oftast anses vara negativt.  

 

3.3.5 Karaktärens betydelse i litterära texter 

Litteraturvetaren, Maria Nikolajeva (2017, s. 145f) skriver i sin bok Barnbokens byggklossar 

om litterära karaktärer. Hon lyfter att det är först på senare tid som läsare börjat intressera sig 

för litterära karaktärers känslor, övertygelser och intentioner. Denna teoretiska utgångspunkt 

kommer att användas i både analysen och diskussionen. I analyskapitlet tar analysen av 

karaktärsbeskrivningar stor plats, detta på grund av att karaktärerna utgör en stor del av 

berättelsens innehåll.  

 

Nikolajeva (2017, s. 163f) skriver om ordvalen kring hur karaktärerna beskrivs i modern 

jämfört med äldre barnlitteratur. Författaren menar att i äldre barnlitteratur beskrivs 

karaktärerna explicit såsom elak, duktig, feg eller modig, medan den nyare barnlitteraturen 

visar karaktärsdrag, vilket ger läsaren möjlighet att själv urskilja karaktärens personlighet. 

Nikolajeva (2017, 163f) menar även att läsare till viss del konstruerar sig en egen bild och 

tolkning av karaktären genom de tomrum som författaren lämnar i sina texter. Nikolajeva 

(2017, s. 163f) tar även upp hur författare själv väljer vilka attribut och egenskaper som ska 

presenteras i berättelsen, allt efter hur de vill att läsaren ska tolka karaktären och hur 

berättelsen ska fortgå. Ett exempel Nikolajeva (2017, s. 149f) tar upp är karaktären Edmund i 

C.S Lewis bok Häxan och lejonet (2008). Karaktären Edmund kan analyseras ur flera olika 

perspektiv beroende på vilka erfarenheter läsaren har, detta till stor del på grund utav det 

tomrum och tolkningsutrymme som författare har lämnat. Författaren menar vidare att elaka 

karaktärer förekommer i berättelser eftersom de för berättelsen och texten framåt. I vissa fall 

finns dessa elaka karaktärer i främsta syfte till för att skapa en intressant dynamik till 

berättelsen, snarare än att karaktärens personlighet är intressant utan en tydlig koppling till 

berättelsen.  

 

I berättelser skiljer man på huvudpersoner och bipersoner, detta skriver Nikolajeva (2017, s. 

154ff) om och förklarar att det är möjligt att urskilja huvudpersoner på olika sätt. Ett sätt är att 

undersöka berättelsens titel för att se om eventuell huvudperson namnges där, detta är givetvis 

ingen garanti för att hitta just huvudpersonen. Ett annat sätt att kunna urskilja huvudpersonen 

är att redogöra för hur många episoder eller sidor som berörd karaktär medverkar i, den som 
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medverkar i flest brukar vanligtvis ses som huvudperson. Författaren poängterar dock att det 

bästa sättet att urskilja en huvudperson är att ta reda på vem i berättelsen som genomgår den 

största förändringen. Vidare menar hon att detta är en tolkningsfråga beroende på erfarenhet 

och därav kan olika personer tycka att flera personer passar i kategorien huvudperson.  

 

Nikolajeva (2017, s. 159ff) skriver att bipersoner kan i sin tur delas upp i tre kategorier: 

”motspelare”, ”sidofigurer” och ”bakgrundsfigurer”. Motspelare är de karaktärer som är 

viktiga för handlingen och utgör tillsammans med huvudpersonen de centrala personerna. 

Sidofigurer och bakgrundsfigurer, de perifera personerna, kan å andra sidan ge en ny vinkling 

till berättelsen men för den inte på samma sätt framåt och berättelsen fortgår även utan dem.   

 

3.3.6 Barnbokens språk  

Barnböcker brukar ofta möta kritik för att de använder sig av ett enklare och fattigare språk, 

vilket Nikolajeva (2004, s. 235f) lyfter. Hon menar dock att det finns en diskussion kring 

detta då det är svårt att definiera vad som menas med ”fattigt”. Visserligen består ofta texten i 

barnlitteratur av kortare meningar, men det kan även vuxenlitteratur göra. Hon menar även att 

författare till barnlitterära texter ofta är medvetna om den pedagogiska potential boken kan ha. 

Detta bidrar till kortare meningar, konkreta ord samt upprepande av vissa ord, för att barnen 

ska känna igen orden. Rubriken ”Barnbokens språk” kommer att användas i både analys- och 

diskussionskapitlet.  

 

3.4 Komparativ analys  

Analysen består av en jämförande analys av hur berättelsernas karaktärer framställs och hur 

utformningen i versionerna skiljer sig åt, analysen har alltså en komparativ aspekt.  

Litteraturvetaren Anders Olsson (2002, s. 59) skriver i kapitlet ”Intertextualitet, komparation 

och reception” att en komparativ analys handlar om att finna likheter och skillnader mellan 

två led. Vår analys är en komparativ analys där vi jämför Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige och Nils Holgersson på lätt svenska, både när det gäller skildringen av 

karaktärer och böckernas utformning. Syftet är att kartlägga skillnader och likheter, alltså vad 

som hänt med texten genom att analysera citat från båda versionerna.  

 

Olsson (2002, s. 59ff), skriver att en traditionell komparativ analys kan visa på ett starkare 

eller svagare samband. De analyser som söker ett starkare samband kallas för genetiska och 
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de som nöjer sig med ett svagare samband kallas för illustrativa. Att det finns ett tydligt 

samband mellan våra valda böcker är en självklarhet, detta på grund av att Latvalas (2017) 

version är en bearbetning av Lagerlöfs (1981) originalversion. Även statsvetare Thomas Denk 

(2012, s. 11f) skriver i boken Komparativa analysmetoder att det som kännetecknar den 

komparativa analysmetoden är likheter och skillnader mellan det empiri som syftas att 

undersökas. 

 

Denk (2012, s. 217ff) skriver om komparativa forskningens utveckling och menar att den 

utvecklats från att hantera enstaka dimensioner till att kunna innefatta flera olika. Dimension 

kan exempelvis vara aspekter eller olika tidpunkter. Författaren menar att analysen ofta 

gynnas av flera dimensioner men vill samtidigt poängtera att ju fler dimensioner desto mer 

ökar komplexiteten i analysen. På grund av arbetets omfattning anser vi att en enklare 

illustrativ jämförelse är tillräcklig i vår undersökning.  

 

3.5 Sammanfattning av kapitlet ”Teori och metod”  

I ovanstående kapitel har de teorier och metoder som är relevanta för undersökningen 

presenterats. I första avsnittet har informationssökningen och primärval varit i fokus. I nästa 

avsnitt har relevanta begrepp och teorier för analysen presenterats, exempelvis 

”tvåspråkighet” och ”lättläst” och dess relation till varandra. Andra teorier och begrepp som 

lyfts är ”adaption”, ”karaktärens betydelse” och ”barnbokens språk”. De flesta av begreppen 

används både i analysen och diskussionen. Kapitlet avslutades med en beskrivning av vår 

analysmetod. Vår förhoppning är att detta kapitel ska underlätta för läsaren att förstå följande 

analys, diskussion och främst anledningen till att den kan ge nya kunskaper och insikter.  

 

 

4. Tidigare forskning om Nils Holgersson 

I början av arbetet tog vi reda på om det fanns liknande uppsatser eller arbeten kring det ämne 

vi valt. Detta visade att komparativa analyser mellan originalversion och omarbetad version 

var relativt vanliga. Vi kunde emellertid inte hitta arbeten kring Lagerlöfs original Nils 

Holgersson i relation till just den omarbetade version vi valde att studera. Trots detta har 

andra studenters uppsatser varit till hjälp i analysens arbete. Till exempel har studenten Emma 

Söderbergs uppsats Är dagens Holgersson närmare barnen?: En komparativ visuell 

textanalys av Nils Holgersson och Kompassresan (2017) varit till stor hjälp i utformandet och 
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informationssökningen för denna analys. Söderberg (2017) analyserar Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige samt Kompassresan av författaren Helena Bross (2009) och 

lägger fokus på den visuella presentationen. Trots det kan likheter dras till vad som undersöks 

i vår analys. I båda fallen analyseras läromedel från förr och nutida läromedel samt att likheter 

och olikheter jämförs och analyseras. Det Söderberg (2017, s. 37f) kommer fram till är att den 

nya boken är närmare eleven och alltså passar bättre i undervisningssyfte. Hon lägger även 

fram vikten av att lärare granskar den litteratur som tas in i klassrummet i undervisningssyfte.  

 

Studenten Frida Bergkvists (2016) uppsats Vad är väl en bal på slottet? – en komparativ 

analys av tre versioner av sagan om Askungen har även den varit till stor hjälp i processen att 

hitta relevant litteratur om till exempel adaption. Eftersom det var svårt att finna sökord som 

gav resultat i vår informationssökning blev tidigare uppsatser om adaptioner och komparativa 

studier till stor hjälp. Studentens Ronja Carlssons (2017) uppsats Harry Potter och fången 

från Azkaban – En komparativ studie har även den varit till hjälp för vår analys. Carlssons 

disposition i avsnittet ”Analys” har varit till inspiration till vår analys, till exempel att se 

likheter och skillnader genom att jämföra enskilda karaktärer.  

 

 

5. Analys 

Som tidigare nämnt kommer vi att analysera de två olika verken om Nils Holgersson, 

Lagerlöfs (1981) gamla version samt Latvalas (2017) nya version. Vi vill i enlighet med våra 

forskningsfrågor undersöka de likheter och skillnader som finns i versionerna och hur 

originalets karaktärsbeskrivningar förändrats i den omarbetade versionen med svenska som 

andraspråksperspektiv. Likheter och skillnader kommer till stor del att bli synliga genom att 

analysera främst karaktärer men även utformningen av de båda versionerna. Analysen är 

disponerad enligt följande, först undersöker vi skildringen av karaktärer och sedan följer en 

analys av bokens utformning och språk. Vi utgår från citat från båda böckerna.  

 

5.1 Nils Holgersson 

I följande avsnitt kommer karaktären Nils Holgersson analyseras och jämföras. Detta för att 

kunna besvara bland annat frågeställningen: ”Hur förändras karaktärsbeskrivningar när de 

skrivs på lättare svenska?”. 
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5.1.1 Presentation av karaktären Nils Holgersson 

I originalversionen framställs Nils Holgersson som en oduglig fjortonårig pojke som har ett 

aggressivt beteende mot allt i sin omgivning. Han är inte sen med att vålla djuren skada eller 

visa sig uppkäftig och otrevlig mot sina föräldrar. På första sidan i berättelsen skriver 

Lagerlöf (1981) om Nils lycka över att få rå om sig själv under tiden föräldrarna är i kyrkan 

och uttrycker: ”Nu kan jag då ta ner fars bössa och skjuta av ett skott, utan att någon behöver 

lägga sig i det” (Lagerlöf, 1981, s. 5). I första kapitlet när Nils Holgersson presenteras för 

läsaren blir vi även varse föräldrarnas oro över Nils framtid. Det blir alltså redan från början 

tydligt att Nils är en odåga och att föräldrarna har en anledning att känna oro för sin son. 

 

I den omarbetade versionen presenteras Nils Holgersson utan ålder men även här beskrivs han 

som otrevlig och elak. Till exempel står det: ”Alla djuren på gården tycker illa om Nils för att 

han brukar jaga, sparka och slå dem.” (Latvala, 2017, s. 6). Det ges även här en förklaring till 

att Nils är en odåga och Latvala (2017) skriver även hon om hur föräldrarna uttrycker en oro 

för sin son. I dessa karaktärsbeskrivningar finns en del skillnader, bland annat att Lagerlöf  

(1981) visar att Nils är en odåga och inte uppskattad av djuren, medan Latvala (2017) skriver 

explicit att han är illa omtyckt. Det går alltså att anta att Latvala (2017) har gjort medvetna 

ordval för att hjälpa läsaren att få en bild av vem Nils är, detta i enlighet med det Nikolajeva 

(2017, s. 163f) skriver om författarens litterära ordval.  

 

5.1.2 Första natten  

När Mårten gås tar med Nils på resan genom Sverige framkommer det snart att Nils känner 

sig både osäker, rädd och illa till mods. Från att se sig själv som överlägsen djuren har han 

blivit liten och beroende av dem. Beroendet beror till en början på att Nils behöver bli 

beskyddad från väderförhållanden och djur som vill honom illa. Så småningom blir beroendet 

ömsesidigt då Nils visar en växande lojalitet mot djuren, då han räddar dem ur knipor genom 

sin intelligens. Ett av de första tillfällena i Lagerlöf (1981) där vi får möta Nils utveckling är 

första natten Nils är med vildgässen, när räven Smirre attackerar och rövar bort en vildgås:   

 

Pojken skyndade genast efter för att ta gåsen från den där hunden. Han hörde nog, att gåskarlen 

ropade efter honom: ”Akta dig, Tummetott! Akta dig!” Men pojken tyckte, att en så liten hund 

behövde han väl inte vara rädd för, och stormade åstad. (Lagerlöf, 1981, s. 31).  
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Nils tar ett eget initiativ att jaga efter Smirre och han visar lojalitet mot sina nyfunna vänner. I 

citatet blir det alltså tydligt att Nils vill hjälpa vildgässen och hans personliga utveckling tar 

sin början. Detta gör att Nils blir accepterad av vildgässen vilket även leder till att han får ett 

rykte bland djuren i Sveriges natur om att vara deras hjälpare och vän. Den passage i nya 

versionen där det framkommer en förändring i Nils personlighet är även där den första natten:  

 

Nils, Kurre och Mårten är ovänner.  

Nils sitter och gråter vid en stor sten.  

Han ångrar sig att han har varit så elak förut.  

Nu vet Nils inte vad han kan göra för att allt ska bli bra igen.  

(Latvala, 2017, s. 17).  

 

Här blir starten för Nils känslomässiga resa tydlig för läsaren och en ånger och skörhet som 

inte tidigare funnits hos karaktären presenteras. Att Nils ångrar sin tidigare elakhet är något 

som han själv tänker och som de andra karaktärerna inte blir medvetna om. Härnäst skriver 

författaren om räven Smirres attack mot vildgässen och hur Akka uppmuntrar Mårten att be 

Nils om hjälp:  

 

Akka kommer fram till Mårten och ber om hjälp.  

- Snälla Mårten, kan du be Nils att hjälpa gåsen som Smirre har fångat?  

 

Mårten behöver inte be om hjälp för Nils är redan på väg. 

(Latvala, 2017, s. 18).  

 

I och med citatet kan det antas att vildgässen redan, till skillnad från vad som är fallet i 

originaltexten, litar på Nils och att han har goda intentioner trots sin elaka bakgrund som 

förklarats ovan. Det som skiljer sig är Nils egna initiativ att rädda gåsen och hur författaren 

väljer att presentera det. I originalet finns ingen indikation om att någon förväntar sig att Nils 

ska rädda gåsen och Mårten gåskarl ropar endast att Nils ska akta sig. Detta medan Nils redan 

är på väg till gåsens undsättning. I den omarbetade versionen däremot fokuserar författaren på 

Mårten och Akkas vädjan om hjälp, men även här är Nils redan på väg. Det finns alltså både 

likheter och skillnader i denna passage och det kan tolkas som att Nils personliga utveckling 

inte blir lika tydlig i den omarbetade versionen som i originalversionen.  
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5.1.3 Skansen  

Mot slutet av Lagerlöfs (1981) bok får vi följa med Nils och vildgåsflocken över Östersjön. I 

en tumultartad händelse faller Nils ner i en fiskebåt och blir bortrövad till Skansen i 

Stockholm. Nils visar i den här passagen återigen upp sin personliga utveckling och hur lojal 

han har blivit till människor i sin närhet. Ett exempel på det är att han lovar sin kidnappare att 

stanna på Skansen tills han blir befriad. Detta är ännu ett exempel på Nils växande lojalitet till 

människor i sin omgivning. Under sin tid på Skansen visar sig Nils lojal och tillmötesgående 

även mot djuren. Nils möter en dag örnen Gorgo som sitter i en av burarna på Skansen. Det 

visar sig att de har mer gemensamt än vad de först trott, de båda är goda vänner till förargåsen 

Akka. Nils ser hur trångbodd Gorgo är och erbjuder sig att frige honom, vilket i sin tur leder 

till att Gorgo för Nils tillbaka till vildgåsflocken.  

 

”Vem där? Vem är det, som rör sig oppe på taket?” frågade han. ”Det är Tummetott, Gorgo”, 

svarade pojken. ”Jag sitter här och filar av ståltråden, för att du ska kunna flyga din väg.” […] 

”Jag ville pröva mina vingar för att se om de ännu duger till något”, sade Gorgo. ”Du trodde väl 

inte, att jag ämnade lämna dig kvar i fångenskapen? Sätt dig nu opp på min rygg, så ska jag föra 

dig tillbaka till dina reskamrater!” ”Nej, det är omöjligt”, sade pojken. ”Jag har gett mitt ord på 

att stanna här, tills jag blir frigiven.” (Lagerlöf, 1981, s. 424, 426). 

 

Citaten visar en sammanfattning av Nils och Gorgos möte på Skansen. En röd tråd i 

berättelsen är ännu en gång Nils vänlighet och hjälpsamhet mot dem i sin omgivning. Det ser 

vi både i hur han befriar örnen och hur han sedan vill stanna på Skansen trots att örnen 

erbjuder honom en väg tillbaka till vildgåsflocken. Vi kan se samma situation i Latvalas 

(2017) version men med vissa skillnader. Under Nils upptäcktsfärd på Skansen med sin 

följeslagare Kurre möter de först räven Smirre. Han ligger och sover i en bur men vaknar till 

när Nils och Kurre kommer förbi. Smirre ber dem att släppa honom fri, vilket följande 

exempel visar:  

 

Ja då, nog är det Smirre som sitter i buren. 

Smirre har fastnat i en fälla.  

Det är därför han nu sitter i buren på Skansen.  

- Släpp ut mig, ber han Nils.  

Nils har inte en tanke på att släppa ut Smirre.  

- Det är rätt åt dig.  

Du förtjänar att sitta i en bur, säger han.  

Smirre blir rasande. (Latvala, 2017, s. 31). 
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Sedan kommer de till en annan bur där de möter örnen Gorgo: 

 

Nils hjälper Gorgo att fly.  

Djurskötaren viftar med händerna och skriker att örnen är lös när han ser vad som händer.  

Gorgo flyger högt upp i luften och Nils hänger i hans ben tillsammans med Kurre. (Latvala, 

2017, s. 32).  

 

Den omarbetade versionen visar i situationen med Smirre att Nils fortfarande bär på en ilska 

gentemot räven och inte visar sig lika tillmötesgående mot honom som han visar sig vara mot 

de andra djuren. Detta är en stor skillnad mellan de båda versionerna då författarna belyser 

olika personlighetssidor hos Nils. Medan Lagerlöf (1981) visar på en vänlig Nils och hans 

positiva personlighetsutveckling, betonar Latvala (2017) en långsint Nils. Visserligen är 

Latvalas (2017) omarbetade version komprimerad, vilket leder till att händelser kopplas 

samman och kortas ner. Intressant är dock att hela situationen med Smirre inte finns med i 

kapitlet ”Skansen” i Lagerlöfs (1981) originalversion. Dock får läsaren senare i boken reda på 

att Nils träffat Smirre, men agerat annorlunda: 

 

”Nu ska jag tala om för er, att Smirre räv med det avbitna örat satt fången i rävboet på Skansen”, 

sade pojken. ”Och fast han hade varit bra svår mot oss, kunde jag inte låta bli att tycka, att det 

var synd om honom. Det fanns många andra rävar i den stora rävborgen, och de trivdes bra nog, 

men Smirre satt jämt och såg bedrövad ut och längtade efter friheten. […] Så snart jag hade fått 

veta detta, gick jag till Smirres bur och sade till honom: ’I morgon, Smirre, kommer 

människorna hit för att hämta ett par rävar. Smyg dig då inte undan, utan håll dig framme och 

laga, att du blir infångad, så får du din frihet tillbaka!’ Och han lydde mitt råd, och nu springer 

han fri omkring på ön. Vad säger ni om detta, mor Akka? Var det handlat efter ert sinne?” ”Det 

var handlat så, att jag skulle ha velat gjort det själv”, sade förargåsen. (Lagerlöf, 1981, s. 477f). 

 

På sättet Lagerlöf (1981) och Latvala (2017) beskriver Nils i situationerna syns olikheter. Då 

Lagerlöf lägger tyngd på att Nils personliga utveckling har gynnats av hans tid bland djuren 

och att han har blivit mer godhjärtad, visar Latvala på en mer långsint och missunnsam Nils.  

 

I denna komparativa analys av Nils Holgersson som karaktär har både likheter och olikheter 

presenterats. Fokus har legat på Nils personlighetsutveckling som har gått från att ha varit en 

odåga som var illa omtyckt av alla djur till en mognare pojke som visar hänsyn mot både djur, 

natur och människor. Detta har båda utgåvorna visat, men på olika sätt och i olika hög grad. 

Avsnittet om hur Nils handlar i situationen med Smirre räv visar hur han kommit olika långt i 

sin personliga utveckling. Nils Holgersson är i båda utgåvorna huvudkaraktär. Han nämns i 
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båda versionernas titel, medverkar i större utsträckning än andra karaktärer samt gör enligt vår 

analys en större personlighetsutveckling än de andra karaktärerna. Dessa tre komponenter 

skriver Nikolajeva (2017, s. 154ff) om som redskap för att urskilja huvudkaraktärer i 

berättelser.  

 

5.2 Andra karaktärer  

I detta avsnitt kommer andra karaktärer som är betydelsefulla för berättelsen att analyseras 

och jämföras. De karaktärer som analyseras, främst utefter frågeställningen ”Hur förändras 

karaktärsbeskrivningar när de skrivs på lättare svenska?”, är Akka, Smirre räv och hamstern 

Kurre.  

 

5.2.1 Förargåsen Akka  

Akka som är ledargåsen i vildgåsflocken presenteras i Lagerlöfs (1981) originalversion som 

en dominant och bestämd men ändå respekterad ledare. Läsaren får ta del av flera av Akkas 

äventyr där hon framställs som hederlig, hon bryr sig om och gör sitt bästa för sin omgivning. 

På följande sätt presenteras Akka för första gången i originalversionen: 

 

”Akka från Kebnekajse! Akka från Kebnekajse!” – ”Vad vill ni mig?” frågade förargåsen. – 

”Den vite blir efter. Den vite blir efter.” – ”Säg honom, att det går lättare att flyga fort än 

långsamt!” ropade förargåsen och sträckte på sig som förut. (Lagerlöf, 1981, s. 22f). 

 

I citatet ovan kan det tolkas att Akka är dominant och bestämd då läsaren får en respekt för 

hennes ledarskap direkt. Trots hårdheten i beskrivningen av karaktären går det inte att anse att 

hon är elak. Under berättelsens gång mjuknar dock Akka allt eftersom läsaren får lära känna 

henne, men i den omgjorda versionen finns mjukheten där från början:  

 

Akka kommer fram till Mårten.  

- Förlåt att vi lockade med dig.  

Det är vårt fel att du gjorde dig illa när du störtade ner, säger Akka till Mårten. (Latvala, 2017, s. 

16).  

 

Situationen ovan speglar samma händelse som citatet från Lagerlöf (1981, s. 22f) gör. Akka 

presenteras som ursäktande för sina handlingar och mjuk i karaktären vilket visar stora 

skillnader gentemot hur hon presenteras i originalversionen. Däremot i en senare situation där 

Smirre försöker köpslå med Akka om Nils ses en tydlig likhet i Lagerlöfs (1981) och Latvalas 
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(2017) beskrivningar. Läsaren får i båda versionerna en liknande bild av Akka och hur lojal 

hon är gentemot Nils. I Latvala (2017) står det:  

 

- Jag lämnar dig och dina gäss i fred om jag får Nils, säger Smirre.  

- Du får aldrig Nils.  

Han är och förblir vår vän för alltid, säger Akka till Smirre. (Latvala, 2017, 21).  

 

Jämfört med originalversionen:  

 

Smirre tyckte, att Akka lät rädd, och han sade hastigt: ”Om du, Akka, vill ta och kasta ner till 

mig den där Tummetott, som nu så många gånger har stått mig emot, så lovar jag att sluta fred 

med dig. Jag ska då aldrig mer förfölja varken dig eller någon av de dina.” – ”Inte kan jag ge dig 

Tummetott”, sade Akka. ”Från den yngsta till den äldsta av oss vill vi gärna ge våra liv för hans 

skull.” (Lagerlöf, 1918, s. 105f). 

 

I båda ovanstående citat kan det ses hur Akka visar på en stark lojalitet gentemot Nils. Hon 

förklarar i båda versionerna hur hon och vildgåsflocken skulle försvara Nils om Smirre skulle 

attackera dem. Trots att det i Latvalas (2017) version förklaras att Nils föralltid kommer vara 

gässens vän och i Lagerlöfs (1981) att gässen skulle ge sina liv för Nils har dessa båda citat 

samma kärna. 

 

I jämförelsen av Akka i båda versionerna är det möjligt att finna både likheter och skillnader. 

Som nämnts ovan beskrivs hon i begynnelsen av berättelsen fram på olika sätt i de två 

versionerna, antingen mjuk eller hård i sin attityd gentemot Nils. Skillnaden är att Nils i 

originalversionen måste förtjäna Akkas omtanke medan han har den gratis i den omarbetade 

versionen. I exemplet kring Akkas dialog med räven Smirre finns det tydliga likheter mellan 

originalversionen och den omarbetade versionen. En likhet som blir synlig är trots olika 

formuleringar i böckerna, Akkas omtanke om Nils. Akka är som karaktär en sidofigur i 

berättelsen. Nikolajeva (2017, s. 159ff) skriver att sidofigurer i berättelser kan ha en viktig 

roll och ge berättelsen en ny vinkel, men berättelsen kan fortskrida utan dem.   
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5.2.2 Räven Smirre 

Smirre räv är en intressant karaktär som följer med läsaren under berättelsens gång. I 

Lagerlöfs (1981) originalversion får läsaren en kort presentation av Smirre räv som en listig 

och lömsk karaktär. Detta är något som Lagerlöf (1981) inte skriver direkt, utan något läsaren 

får tolka genom den skrivna texten:  

 

Det hände sig nu, att Smirre räv, som då för tiden bodde på östra sidan om sjön i Övedsklosters 

park, fick syn på det där stället, när han var ute på sin nattjakt. Smirre hade sett vildgässen redan 

på kvällen, men han hade inte vågat hoppas att kunna komma åt någon av dem. Han begav sig 

nu genast ut på isen. […] Men Smirre var dem för snabb. Han slungade sig framåt, som om han 

hade varit kastad, grep en gås vid vingbenet och rusade tillbaka mot land igen. (Lagerlöf, 1981, 

s. 30).   

 

Det läsaren får reda på i citatet är att räven Smirre är på jakt och får syn på vildgässen för 

första gången i berättelsen. Det kan läsas mellan raderna att Smirre anser att vildgässen är ett 

högt värderat byte, därför smyger han sig ut på isen för att jaga. I citatet får läsaren själv 

bestämma vilken känsla de får av Smirre till skillnad från den omarbetade versionen, där 

denna händelse skrivs fram på ett annat sätt:   

 

Det är räven Smirre.  

Alla djur i hela Sverige vet vem Smirre är.  

Han är en mycket elak räv.  

Smirre har följt efter flocken och när gässen sover, simmar Smirre ut till dem och lyckas fånga 

en av gässen.  

Nu springer Smirre mot skogen. (Latvala, 2017, s. 18). 

 

I detta citat formulerar sig Latvala (2017) mer konkret och utan att läsaren behöver läsa 

mellan raderna. Att texter ska vara konkreta i ordvalen menar Ahlén (2003, s. 192f) gynnar 

elevers möjlighet att förstå textens innehåll. Latvalas version ger alltså inte läsaren lika 

mycket tolkningsutrymme, vilket är positivt enligt Ahlén (2003, s. 192f). Versionerna 

presenterar alltså karaktären olika, i Latvalas (2017) version förklarar författaren explicit att 

Smirre är elak och en fiende till Nils, medan Lagerlöf (1981) visar det och på så vis ger 

läsaren eget tolkningsutrymme. Lagerlöf (1981) ger en mildare förklaring av Smirres 

handlingar och Nils reaktion på dem. Detta skiljer sig från Nikolajeva (2017, s. 163f) där hon 

skriver att i äldre barnlitteratur beskrivs karaktärer i klartext, medan modern litteratur ger 

läsaren ett tolkningsutrymme. Hon menar också att författaren gör medvetna val av 
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beskrivningar runt litterära karaktärer utefter hur de vill att läsaren ska tolka dem. Ett exempel 

som Nikolajeva (2017, s. 149f) tar upp när författare gör dessa val för att skapa en dynamik i 

berättelsen är karaktären Edmund i C.S Lewis bok Häxan och lejonet. Vi kan se en viss likhet 

mellan hur författarna har presenterat Smirre och Edmunds handlande gentemot 

huvudkaraktärerna, främst i originalversionen.  

 

Det kan tänkas att Lagerlöf (1981) har haft talesättet ”slug som en räv” i åtanke när hon skrev 

om räven Smirre, vilket blir tydligt i ett senare skede: ”Han hälsade mycket vänligt på mården 

och lyckönskade honom till fångsten. Smirre lade sina ord väl, som rävar alltid gör.” 

(Lagerlöf, 1981, s. 99). En sådan underbyggd tankegång finns inte i Latvalas (2017) 

omarbetade version. 

 

Smirre får hjälp av en mård och en utter för att försöka fånga både Nils och gässen.  

Smirre, mården och uttern är mycket nära att fånga Nils. 

I sista stund kommer Akkas flock med Mårten och räddar honom. (Latvala, 2017, s.21).  

 

Som tidigare citat visar syftar Lagerlöf (1981, s. 99) på talesätt. Reichenberg och Lundberg 

(2008, s. 25) skriver att ordspråk och talesätt är komplexa och att det tar lång tid för 

nyanlända elever att lära sig, samt förstå dem. Detta behöver läsaren inte ha kunskap om i 

Latvalas (2017) omarbetade version, vilket då gynnar de nyanländas förståelse av texten. 

Visserligen är begreppet ”slug som en räv” välanvänt i litteratur och beroende på elevens 

ursprung kan det skapa förvirring och oförståelse.  

 

Smirre kan i originalutgåvan benämnas som en motspelare till Nils. Nikolajeva (2017, s. 

159ff) menar att motspelare i berättelser är viktiga attribut för att skapa en intressant och 

spännande berättelse. I den omarbetade versionen gör Smirre inte samma intryck av att vara 

betydelsefull för berättelsens framfart. Smirre skulle där, enligt Nikolajeva (2017, s. 159ff), 

benämnas som en sidokaraktär som kan ge nya perspektiv till berättelser men för den inte 

framåt på samma sätt som centrala personer.  

 

5.2.3 Hamstern Kurre  

Hamstern Kurre presenteras i Latvalas (2017) omarbetade version som Nils sällskapsdjur. 

Han blir tillsammans med Nils förvandlad till pyssling i andra kapitlet och är Nils följeslagare 

under hela resan genom Sverige. I originalversionen finns inte denna karaktär eller någon 
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liknande karaktär. Detta bidrar till frågan om Kurre kan räknas som en adapterad eller 

transformerad karaktär, denna tanke grundat på Frus och Williams (2010, s. 3) förklaring av 

adaption och transformering. En av våra frågeställningar är att jämföra likheter och olikheter i 

hur karaktärerna beskrivs i de olika versionerna. I och med att Kurre inte medverkar i 

originalet kommer vi istället fokusera på hur berättelsen påverkats av Kurres medverkan, 

detta med hjälp av likheter och skillnader. Kurres medverkan i analysen är viktig på grund 

utav att han är en central karaktär i Latvalas (2017) version. Såhär presenteras Kurre för 

läsaren:  

 

Nils förvandlas till en jätteliten pyssling.  

Han är lika liten som tomten själv.  

Nils sällskapsdjur, hamstern Kurre förvandlas också och båda två svimmar. (Latvala, 2017, s. 8).  

 

Flera situationer förändras i och med att Kurre medverkar i berättelsen. Kapitel femton till 

sjutton i Latvalas (2017) version handlar om den stora skogsbranden. I det här avsnittet är det 

hamstern Kurre som är huvudpersonen. Situationen börjar med att Kurre träffar hasselmusen 

Max och blir hembjuden till hans föräldrar. På vägen hem sker detta:  

 

Han tittar sig omkring och upptäcker att det brinner i skogen.  

Han blir nästan ihjältrampad av alla djuren som flyr i panik. 

Kurre är mycket rädd och han måste hitta Nils. 

[…] 

- Det brinner, det brinner! skriker Kurre.  

Nils vill inte vakna.  

- Du din sömntuta, vakna! skriker Kurre igen.  

Jag ska minsann visa dig, säger Kurre.  

Kurre biter Nils i fingret.  

Äntligen vaknar han och ser att det brinner i skogen. (Latvala, 2017, 34f).  

 

Citatet visar att händelseförloppet beskrivs utifrån Kurres synvinkel. Samma situation i 

Lagerlöfs (1981) originalberättelse är annorlunda i och med att Nils är huvudperson. Passagen 

är beskriven helt ur Nils synvinkel, och läsaren får följa med på hans flykt från elden genom 

skogen.  

 

Då lyfte höken och berguven, och mården ilade ner ur trädet. Det skulle nog inte dröja många 

ögonblick, förrän elden satt i bergkronan. Pojken fick allt ge sig av, han också. […] På ena sidan 

av honom sprang ett lodjur, på den andra rann en lång huggorm, och alldeles bredvid ormen 
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skrockade en orrhöna, som skyndade framåt med sina små dunklädda kycklingar. (Lagerlöf, 

1981, s. 463).  

 

Skogsbranden avslutas i den omgjorda versionen med att örnen Gorgo räddar först Kurre, för 

att de sedan tillsammans hittar och räddar även Nils:  

 

Gorgo ser Kurre när han flyger över de brinnande träden.  

Han hämtar Kurre och de börjar tillsammans leta efter Nils.  

 

Plötsligt ser Gorgo Nils i ett högt träd.  

- Håll i dig, nu dyker jag! skriker Gorgo till Kurre. (Latvala, 2017, s. 38).  

 

Denna sekvens är snarlik i originalet där Gorgo räddar Nils från faran:  

 

Pojken hade klättrat upp på en sten och stått där och sett hur elden släcktes. Men nu, när skogen 

var räddad, började faran för honom. Uven och höken vände på en gång sina blickar mot honom.  

Då hörde han en välbekant röst kalla honom. Gorgo, kungsörnen, susade ner genom skogen. 

Och snart gungade pojken uppe i molnen, frälst från varje fara. (Lagerlöf, 1981, s. 464).  

 

I originalet fokuseras händelsen skogsbranden på Nils och hans egna upplevelser medan 

Latvala (2017) fokuserar på karaktären Kurre och hur han hanterar situationen. Intressant är 

att Kurre som inte finns med i originalet är med och påverkar berättelsen i så stor grad som i 

Latvalas (2017) omarbetade version. Likheter som ses är att Nils i båda versionerna blir 

räddad av kungsörnen Gorgo. Kurre som karaktär är en sidofigur, vilket Nikolajeva (2017, s. 

159ff) benämner som en perifer karaktär som kan ge berättelsen en ny vinkling. 

 

5.3 Böckernas utformning och språk 

I följande avsnitt är syftet att analysera skillnader och likheter i versionernas utformning.  

Denna del är medvetet placerad efter analysen av karaktärerna eftersom de tar stor plats i 

berättelsen, och en kunskap kring karaktärerna främjar läsflytet i kommande del.  

 

5.3.1 Böckernas utformning 

I detta avsnitt ligger fokus på att belysa böckernas utformning och språkliga skillnader. Till en 

början analyseras böckernas utformning samt språk, på ett grundläggande sätt. Därefter 

analyseras böckernas utformning på ett djupare sätt med hjälp av jämförelser mellan kapitel 

och händelser från båda böckerna.  
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5.3.1.1 Originalversionens utformning och språk  

I Lagerlöf (1981) har berättelsen en struktur som en vanlig skönlitterär bok. Berättelsen är 

uppdelad i kapitel som i sin tur har ”underrubriker” vid specifika händelser. Originalboken 

består av 596 sidor och det finns femtiofem stycken kapitel i boken och deras längd varierar 

från drygt ett par sidor till upp emot ett trettiotal sidor. Varje kapitel är namnsatt utifrån bland 

annat geografiskt läge eller karaktärer som ingår i kapitlet. Efter berättelsen om Nils 

Holgersson finner vi längst bak i boken en kapitelförteckning samt en kort förklaring om 

bokens ursprung. Detta är tillagt i denna specifika utgåva och inget Selma Lagerlöf själv 

skrivit.  

 

Språkmässigt är meningarna ofta långa med målande beskrivningar av karaktärerna eller 

landskapet. Ett exempel kan vi hitta i kapitlet ”Den stora trandansen på Kullaberg”:  

 

Men så händer det kanske, att han viker av från vägen, går ut mot bergets sidor och ser ner för 

branterna, och då finner han med ens så mycket sevärt, att han knappast vet hur han skall hinna 

beskåda det alltsammans. Ty det förhåller sig så, att Kullaberg inte står på land med slätter och 

dalar omkring sig som andra berg, utan det har rusat ut i havet så långt, som det har kunnat 

komma. Ingen den minsta sträcka land ligger nedanför berget och skyddar det mot havsvågorna, 

utan dessa når ända fram till bergväggarna och kan nöta dem och forma dem efter sitt välbehag. 

(Lagerlöf, 1981, s. 76). 

 

Lagerlöfs (1981) målande beskrivningar presenteras ofta i långa meningar med flera olika 

satser, vilket kan ses i ovanstående citat. Ofta består meningarna av många svåra ord, men 

med en specifik betydelse. Detta är ett dilemma som tas upp av Lundberg och Reichenberg 

(2008, s. 72), de menar att svårigheten på ord har betydelse för texten och läsaren. Ett svårt 

ord kan ha en mer specifik betydelse som ger läsaren en mer exakt förståelse av texten medan 

ett lättare ord kan försvåra läsförståelsen. I citatet ovan är en majoritet av orden komplexa och 

svåra att förstå för elever i dagens skola, framförallt för de som är nya i språket.  

 

5.3.1.2 Omarbetade versionens utformning och språk 

Latvalas (2017) version är uppbyggd som en lärobok och består av olika delar. Till en början 

får läsaren en kort presentation av författaren Selma Lagerlöf. Därefter leds läsaren in i 

berättelsen om Nils Holgersson. Totalt består boken av 110 sidor. Själva berättelsen består i 

sin tur av fyrtiotre sidor och det finns tjugoen kapitel, som benämns som ”kapitel 1, 2, 3…”. 

Kapitlens längd varierar men de är sällan längre än två sidor. Nästa del i boken består av 
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uppgifter till varje kapitel, där läsaren kan fördjupa sin kunskap i ordföljd och ordkunskap. 

Uppgifterna består av frågor vilka ska besvaras med hjälp av kryssalternativ. Sista delen i 

boken är en ordlista för varje kapitel som innehåller ordförklaringar för att hjälpa läsaren i 

läsningen samt övningarna.  

 

Språkmässigt är texten uppdelad i kortare stycken och meningar. Meningarna i sin tur är ofta 

korta och innehåller oftast mindre information än originalversionens meningar. 

 

- Du får ett guldmynt om du släpper mig, säger tomten till Nils.  

Nils får ett guldmynt men han släpper inte tomten.  

Istället vill han ha flera mynt av honom.  

Den lilla tomten blir arg och hämnas på Nils.  

Tomten slår Nils på fingrarna allt vad han kan.  

I samma ögonblick händer något märkligt.  

Nils förvandlas till en jätteliten pyssling.  

Han är lika liten som tomten själv.  (Latvala, 2017, s. 8).  

 

Föregående citat skiljer sig markant från Lagerlöfs (1981) original. Latvala (2017) skriver 

meningar utan målande beskrivningar. Meningarna är ofta korta och består sällan av fler än en 

sats. Efter varje punkt byter hon rad vilket kan främja tydligheten och läsrytmen som 

Wessnert (2003, s. 206f) skriver om. En annan skillnad från originalet är ordens svårighet 

samt att Latvala (2017) återupprepar samma ord flera gånger i samma stycke. Till exempel 

som ”guldmynt”, ”tomten”, ”släpper” och ”Nils”, vilket Nikolajeva (2004, s. 235f) menar är 

vanligt förekommande i en skönlitterär text för barn. Det går alltså att finna stora skillnader i 

både det språkliga och i böckernas utformning.  

 

5.3.1.3 Jämförelse mellan böckernas första del  

Böckernas utformning kan även analyseras genom att jämföra kapitel i originalet och den 

omarbetade versionen. Det första kapitlet ”Pojken” i originalversionen kan händelsemässigt 

jämföras med både kapitel ett, två, tre och fyra i Latvala (2017). Kapitlen i båda versionerna 

presenterar Nils Holgersson och hans personlighet. Vidare får läsaren läsa om händelsen där 

Nils blir förvandlad till en pyssling och får följa med Mårten gås på en resa genom Sverige. 

Nedan visas samma passage i båda versionerna:  

 

Det är söndag förmiddag. 

Nils mor och far är på väg till kyrkan och vill att Nils ska följa med, men det vill inte han.  
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Då beslutar fadern att straffa Nils.  

- Du får läsa hela söndagspredikan hemma under tiden när vi är i kyrkan.  

Jag ska förhöra dig när vi kommer hem, säger Nils far.  

[…] 

Han ser en pytteliten tomte som klättrar upp ur kistan och ställer sig på kistkanten.  

Nils kan först inte tro sina ögon.  

Han har aldrig tidigare sett något liknande.  

Nils rycker åt sig en håv som ligger på golvet.  

Han smyger sakta fram till kistan och fångar tomten med håven.  

[…]  

Nils ser vad som håller på att hända.  

Han glömmer bort hur liten han är.  

Nils springer fort och försöker stoppa Mårten från att flyga iväg.  

Mårten har ett rep runt halsen och Nils hoppar snabbt efter det.  

Han lyckas ta tag i repet och hänger i det.  

Hamstern Kurre hoppar efter Nils och snart hänger han i Nils byxben.  

Samtidigt lämnar alla tre marken. (Latvala, 2017, 6, 8, 13).  

 

Ovannämnda citat är hämtat ur fyra olika kapitel där Nils och hans omgivning presenteras för 

läsaren. Citatet visar tydliga likheter med Lagerlöfs (1981) original:  

 

Nu var det en söndagsmorgon, och pojkens föräldrar höll på att göra sig i ordning för att gå i 

kyrkan. Pojken själv satt i skjortärmarna på bordskanten och tänkte på hur lyckligt det var, att 

både far och mor gick sin väg, så att han skulle få rå sig själv under ett par timmar. ”Nu kan jag 

då ta ner fars bössa och skjuta av ett skott, utan att någon behöver lägga sig i det”, sade han för 

sig själv.  

Men det var nästan, som om far skulle ha gissat sig till pojkens tankar, för just som han stod på 

tröskeln och var färdig att gå, stannade han och vände sig mot honom. ”Eftersom du inte vill gå i 

kyrkan med mor och mig”, sade han, ”så tycker jag, att du åtminstone kan läsa predikan hemma. 

Vill du lova, att du gör det?” […] Han såg och såg och ville inte tro sina ögon. Men det där, som 

till en början var skugglikt, blev allt tydligare, och snart märkte han, att det var något verkligt. 

Det var inte bättre, det, än att en tomte satt och red gränsle över kistkanten. […] Knappast hade 

han fått syn på flughåven, förrän han ryckte den till sig och sprang upp och svängde den utmed 

kistkanten. Och han blev själv förvånad över en sådan tur, som han hade. Han förstod nästan inte 

hur han hade burit sig åt, men han hade verkligen fångat tomten. […] ”Det vore bra stor skada”, 

tänkte han, ”om den store gåskarlen skulle fara sin väg. Det skulle bli en sorg för far och mor, 

om han vore borta, när de kommer hem från kyrkan.”  

Då han tänkte på detta, glömde han åter alldeles, att han var liten och vanmäktig. Han tog ett 

språng rätt ner i gåsflocken och slog armarna om halsen om gåskarlen. (Lagerlöf, 1981, s. 5, 8, 

9, 16).  
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I de två ovanstående citaten kan vi se stora likheter i händelseföljden. Trots att Latvala (2017) 

har komprimerat och sammanfattat händelseförloppet är det grundläggande skeendet i 

sekvensen intakt med originalberättelsen. Den enda markanta skillnaden som kan ses i 

berättelsens händelseförlopp är att hamstern Kurre är med i berättelsen och även han krymper 

samt flyger iväg med Mårten gåskarl. Det som saknas är Lagerlöfs (1981) utförliga 

beskrivningar, trots det är den omarbetade versionen i händelseförloppet lik originalet. En 

tanke att beakta är att den här passagen i Latvala (2017) utgör en stor del av bokens helhet 

totalt. Detta bidrar till att sekvensen blir mer lik originalet till skillnad från andra delar i 

Latvalas (2017) bearbetade version. Även här går det, i likhet med föregående avsnitt, att se 

skillnader i språket.  

 

5.3.1.4 Jämförelse av kapitel om Smirre räv 

Kapitlen där Smirre medverkar är i originalversionen både flera, utspridda och mer utförligt 

skrivna. I den omarbetade versionen är händelseförloppet med Smirre komprimerat till två 

korta kapitel efter varandra där situationerna sitter ihop vilket citatet nedan visar. Citatet är 

hämtat ur Latvalas (2017) version efter att Smirre har smugit sig på vildgässen och fångat en 

hona. Han är nu på flykt med Nils jagande tätt efter. 

  

Nils gör en lina av trädbarken som blir som ett långt snöre.  

Han håller hårt fast i linan och slänger sig ner mot Smirre.  

Nils träffar Smirre mitt på nosen med sina ben.  

Smirre blir så förvånad att han tappar gåsen.  

Gåsen blir så förvånad att hon inte fattar att hon är fri igen.  

- Flyg iväg! skriker Nils till henne.  

[…]  

Smirre följer efter dem hela tiden för han vill fånga Nils.  

 

Smirre får hjälp av en mård och en utter för att försöka fånga både Nils och gässen.  

Smirre, mården och uttern är mycket nära att lyckas fånga Nils.  

I sista stund kommer Akkas flock med Mårten och räddar honom. (Latvala, 19, 20, 21).   

 

I originalversionen är situationerna istället utspridda på två kapitel, ”Akka från Kebnekajse” 

och ”Vid Rånneby å”, men med flera händelser och kapitel emellan. Efter situationen där Nils 

räddar gåshonan från räven Smirre, i kapitlet ”Akka från Kebnekajse”, följer han i de 

mellanliggande kapitlen med gässen till bland annat Glimmingehus, Kullaberg och Småland. 
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Därefter möter vi i kapitlet ”Vid Rånneby å” återigen Smirre som är hämndlysten och väljer 

att samarbeta med mården och uttern:  

 

Han retade upp sig så, medan han låg där, att han önskade vildgässen döden, om han också inte 

själv skulle få äta dem. […] Så snart som ekorren blivit infångad och jakten var till ända, gick 

Smirre fram till mården, men stannade på två stegs avstånd, till tecken att han inte ville beröva 

honom jaktbytet. Han hälsade mycket vänligt på mården och lyckönskade honom till fångsten. 

Smirre lade sina ord väl, som rävar alltid gör. Mården däremot, som hade sin långsmala kropp, 

sitt fina huvud, sitt mjuka skinn och sin ljusbruna halsfläck tog sig ut som ett litet under av 

skönhet, var i själva verket bara en rå skogsbo, och han svarade honom knappast. ”Det förvånar 

mig ändå”, sa Smirre, ”att en sådan jägare som du är, nöjer sig med att jaga ekorrar, när det finns 

så mycket bättre villebråd inom räckhåll.” […] Rätt som det var såg han en utter komma 

krypande upp ur forsen med en fisk i munnen. Smirre gick emot honom men stannade på två 

stegs avstånd, för att visa, att han inte ville ta ifrån honom jaktbytet. ”Du är en märkvärdig en, 

som nöjer dig med att fånga fisk, när det står fullt med vildgäss ute på stenarna”, sade Smirre. 

(Lagerlöf, 1981, s. 98, 99, 101).  

 

Det går alltså att se en skillnad i kapitelordningen då Latvala (2017) har komprimerat och valt 

ut viktiga sekvenser från originalversionen. På grund av detta väljer hon även bort andra 

viktiga delar som citaten ovan visar. Till exempel räven Smirres samtal med mården och 

uttern där han manipulerar dem till att hjälpa honom att fånga Nils och vildgässen. Nikolajeva 

(2017, s. 163f) menar att författaren kan göra mer eller mindre medvetna val, men att dessa 

val påverkar berättelsen. Genom de val Latvala (2017) gjort får läsaren mindre möjlighet att 

läsa mellan raderna och att skapa sig sin egen uppfattning kring berättelsen. Nikolajeva (2017, 

s. 163f) menar att författare lämnar olika stort tolkningsutrymme i sina texter, vilket 

jämförelsen av kapitlen där Smirre medverkar visar.  

 

Till skillnad från citaten från bokens första del, i föregående avsnitt, visar citatet om Smirre 

räv från Latvala (2017) på en komprimering av Lagerlöfs (1981) originalberättelse. Den här 

typen av komprimerade händelseförlopp är betydligt vanligare än den mindre komprimerade 

förändring som belysts i Latvalas (2017) första del i tidigare nämnd rubrik: ”Jämförelse 

mellan böckernas första del”.  
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5.4 Sammanfattning av analysen  

I analysen har vi diskuterat likheter och skillnader i de olika versionerna. Bland annat Nils 

Holgersson och olika situationer som kan belysa hans personlighet ur olika synvinklar. 

Dessutom har vi diskuterat andra karaktärer, bland annat ledargåsen Akka, den sluge Smirre 

räv och hamstern Kurre, Nils sällskapsdjur. I analysen av de övriga karaktärerna har fokus 

legat på att visa presentationer av karaktärer och deras personligheter samt deras sinnelag i 

olika situationer. Sista delen av analysen fokuserades på att jämföra de båda böckernas 

utformning och språk. Med utformning menas exempelvis sidantal, kapitel och kronologi. 

Analysen visar att det finns både karaktärsskillnader och skillnader i versionernas utformning 

och språk.  

 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi vår analys och intressanta aspekter som vi fastnat för i 

analysarbetet. Vi diskuterar dessutom huruvida Lagerlöf (1981) och Latvala (2017) går att 

använda i undervisning för skolans yngre åldrar. Vi kommer i diskussionen att behandla de 

teoretiska begreppen vi har redogjort för i kapitlet ”Teori och metod”. 

 

6.1 Diskussion av analysen 

Analysen visar att karaktärsbeskrivningarna innehar likheter och skillnader i de båda 

versionerna. Det finns tydliga likheter och olikheter i alla de karaktärer som presenterats i 

analysen, men en av de största skillnaderna kan ses i karaktären Smirre räv. Vår analys visar 

att i Lagerlöfs (1981) originalversion har han en betydelsefull roll, detta benämner Nikolajeva 

(2017, s. 159ff) som en motspelare. Detta blir tydligt i vår analys av Smirre, då hans 

medverkan i berättelsen visar på huvudkaraktären Nils personliga utveckling. Smirres 

medverkan i Latvalas (2017) version däremot, skiljer sig mot originalversionen. Karaktären 

Smirre bidrar inte på samma sätt till att visa på Nils personliga utveckling. Detta medför att 

Smirre i den omarbetande versionen inte är lika betydelsefull för berättelsens framfart. 

Originalversionens tyngd ligger på att visa Nils personliga utveckling och hur han går från att 

vara en odåga till att bli en lojal pojke, vilket inte framkommer lika tydligt i den omarbetade 

versionen. Hans personliga utveckling står fortfarande i fokus, men i och med att hans goda 

handlande mot Smirre inte framkommer blir inte Nils utveckling lika markant. Det går alltså 
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att se att tyngdpunkten i berättelserna till viss del har blivit förändrad och skiljer sig från 

varandra.   

 

Vi vill vidare diskutera hur Latvala (2017) beskriver räven och på vilka sätt det kan påverka 

elever i skolan. Följande citat beskriver Smirre i Latvalas (2017) omarbetade version:  

 

Det är räven Smirre.  

Alla djur i hela Sverige vet vem Smirre är.  

Han är en mycket elak räv. (Latvala, 2017, s. 18).  

Att Latvala (2017) i sin version förklarar Smirre som en elak räv skulle kunna medföra en 

konflikt i undervisningen där Latvalas formuleringar visar på detta som ett accepterat 

tankesätt. Visserligen finns det många barnböcker som har en eller flera fiender i sin handling, 

exempel på sådana böcker är Narniaserien. Nikolajeva (2017, s. 149f) tar upp problematiken 

kring karaktären Edmund i Häxan och lejonet (1950) som även han, precis som Smirre 

presenteras som en karaktär som handlar elakt mot huvudkaraktären i böckerna. Det här 

karaktärsagerandet visar Nikolajeva (2017) inte som något ovanligt utan något som kan 

framkomma i berättelsen eftersom dessa elaka karaktärer för berättelsen framåt. Nikolajeva 

(2017, s. 163f) menar även att författare gör medvetna val när de förklarar de litterära 

karaktärerna, exempelvis när Latvala (2017) explicit benämner karaktärens egenskaper. 

Latvalas (2017) version behöver inte ses som oanvändbar i undervisningssammanhang, det är 

dock viktigt att läraren är medveten om problematiken och belyser den.  

Som tidigare nämnts i teori- och metodkapitlet finns det en skillnad på adaption och 

transformering. Frus och Williams (2010, s. 3) menar att adaption kan förklaras som en 

komprimering av ett verk, där läsaren känner igen händelseförlopp och karaktärer. En 

transformering däremot, är när skaparen försöker dölja verkets ursprung genom att ändra 

namn på karaktärer, tidsepok och vissa händelser. Just kring karaktären Kurre i Latvala 

(2017) kan begreppet transformering appliceras. Detta i och med att Kurre är en helt ny 

karaktär och det saknas både en koppling till originalet samt en förklaring om varför 

karaktären tillkommer och om han medför någonting till berättelsen. Vi vill dock poängtera 

att boken i sin helhet kan ses som en adaption. Det är just denna specifika karaktärsändring 

som kan ses som en transformering i Latvalas (2017) version, då det påverkar Nils. I 

originalversionen är Nils till en början ensam och illa omtyckt av alla djur. Vilket alltså inte är 
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fallet i den omarbetade versionen då han från början har en trygghet i karaktären och vännen 

Kurre, denna trygghet är genomgående hela berättelsen.  

Analysen visar att det finns skillnader i både utformning och språk. Selma Lagerlöfs (1981) 

originalversion är en svensk klassiker som har ett kulturellt värde. Att då jämföra denna 

klassiker på 596 sidor med en komprimerad version på knappt 45 sidor kan mötas av kritik 

och boken kan av vissa anses vara en adaption som saknar hög kvalité. Men frågan blir här 

vad som anses vara hög kvalité och vilket syfte boken har. En adaption som inte uppnår 

samma höga kvalité som originalet brukar kallas ”lowering”, detta skriver Hutcheon (2013, s. 

3) om, vilket förklarats tidigare i teori- och metodkapitlet. Analysen vittnar om många 

anledningar till varför Latvala (2017) skulle kunna anses som en ”lowering” från Lagerlöfs 

klassiska original. Dels på grund av de fattiga karaktärsbeskrivningarna samt att vissa viktiga 

händelser inte är med i Latavalas (2017) version. Detta kan anses relevant om boken i fråga 

hade som syfte att vara en skönlitterär bok för allmänheten. Men i och med att den 

omarbetade versionen är en lärobok för att utveckla elevers läskunnighet och läsförståelse kan 

det alltså anses att den ingår i en annan kategori i bedömning om vad som är hög kvalité. 

Alltså kan bedömningen om vad som är hög kvalité bero på både vilket perspektiv man utgår 

från samt vem som gör bedömningen. Denna diskussion för Nikolajeva (2004, s. 235f) och 

hon lyfter att barnlitteratur ofta kan möta kritik för de fattiga beskrivningarna men menar då 

att författare kan ha ett pedagogiskt perspektiv när de skriver litteratur för barn.  

Latvalas (2017) version kan alltså uppnå en hög kvalité i syftet att vara en lärobok i 

läsutveckling för elever med svenska som andraspråk, vilket Lagerlöfs (1981) original inte 

gör. Visserligen hävdar Crossley et al. (2007, s. 16ff) att forskare är oeniga om autentiska 

texter, såsom Lagerlöf (1981), gynnar eller hämmar elevernas läsutveckling. Vissa menar att 

barn som är nya i språket inte har problem med läsflytet utan språkförståelsen och att lättlästa 

texter då hämmar deras utveckling. Forskare som förespråkar autentiska texter skulle 

antagligen anse att Latvalas (2017) adaption är otillräcklig och istället förespråka originalet. 

Det som dock kan ses som en nackdel för forskare som förespråkar autentiska texter är att 

språket i Lagerlöfs (1981) original är omodernt och något elever inte möter i vardagen. Rosén 

(2013, s. 72) menar att ordets förändring är något som är viktigt att beakta när elever med 

svenska som andraspråk utvecklar sin läsförståelse. Alltså skulle vissa hävda att en mer direkt 

nybearbetning, närmare Lagerlöfs (1981) original där språket är anpassat efter dagens språk, 

skulle vara mer lämplig som läsebok för elever med svenska som andraspråk.  
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6.2 Nils Holgersson i klassrummet?  

I analysen har det framkommit skillnader och likheter mellan originalverket och den nyare 

utgåvan. Dessa likheter och skillnader reflekterar både de olika utgåvornas 

användningsområde samt respektive tid som de är skrivna i. Originalversionen ger inte 

intryck av att lämpa sig för undervisning i grundskolans tidiga år, vilket även Söderberg 

(2017, s. 37) påpekar efter sin visuella analys. Vår undersökning visar att Lagerlöf (1981) är 

lång och svår att läsa då språket inte är anpassat för elever i lågstadiet, varken för elever med 

svenska som första- eller andraspråk. Eftersom språket är omodernt och många ord är 

obekanta för eleverna skulle den inte heller lämpa sig som högläsningsbok. Dock ser vi att 

berättelsen i sig är fängslande för både barn och vuxna vilket gör att adaptioner där språket är 

anpassat går att använda i skolan.  

 

Den omarbetade versionen går lättare att applicera i undervisning i lågstadiet med dess enkla 

beskrivningar och korta meningar. Den skulle med fördel kunna användas både för elever 

med svenska som första- och andraspråk. Vid användning av boken för elever med svenska 

som andraspråk skulle den dessutom kunna följa med uppåt i skolans åldrar beroende på 

vilken nivå eleven befinner sig på. Crossley et al (2007, s. 16ff) menar att nivåanpassningen 

är viktig för att elevens språkutveckling ska gynnas. Söderberg (2017, s. 28) poängterar att det 

i dag ligger på lärares ansvar att granska den litteratur som används i klassrummet. Detta är 

relevant både i relation till elevers kunskapsnivå samt bokens innehåll och kvalité.  

 

Berättelsen i sig och dess sensmoral kan fördelaktigt användas i undervisning i lågstadiet 

gällande värdegrundsuppdraget. Nils Holgersson är från början elak mot djuren, detta 

beteende förändras genom berättelsens gång och han blir en allt mer reflekterande och 

omtänksam pojke som hela tiden handlar för sina medmänniskors bästa, vilket Skolverket 

(2011, s. 12) skriver fram som ett mål för elever i skolan. Skolverket (2011, s. 247) skriver 

också om hur elever ska lära sig om svenska författare och deras verk, vilket ett arbete med 

Selma Lagerlöfs (1981) Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige skulle ge möjlighet 

till.  
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7. Förslag på vidare forskning 

Vår analys är endast en bråkdel i storlek av vad den skulle kunna varit om tiden inte varit 

begränsad. Analysen visar att det finns både likheter och skillnader i stort, men ju djupare 

analysen går desto mer skillnader skulle vara möjliga att finna. I slutskedet av vårt arbete fick 

vi insikt i att denna analys i relation till dess omfattning med fördel kunde smalnats av, 

exempelvis genom att endast fokusera på adaption och karaktärsbeskrivningar. 

 

För att få en annan inriktning i analysen skulle vi rekommendera att göra en större empirisk 

undersökning för att få in elevers och lärares perspektiv. Exempelvis genom att ta in elevers 

och lärares syn på böckerna och om Latvalas (2017) bok är lämplig i olika typer av 

undervisning. En ytterligare intressant aspekt skulle vara att intervjua en äldre person, som i 

sin skolgång mötte Lagerlöfs (1981) bok, för att då få kunskap om vad elever på den tiden 

tyckte om boken. Som ovan diskuterat ser vi flera olika typer av djup i boken, men många 

passager är tolkningsbara och därför värda att lyfta i en empirisk undersökning, där fler 

individer får komma till tals.  

 

Vi ser dessutom att en fördjupning i ordspråk och idiomatiska uttryck skulle kunna göras och 

jämföras med dagens språkbruk. I en sådan undersökning skulle det vara möjligt att ha olika 

perspektiv, bland annat ett tvåspråkighets- eller ett språkutvecklingsperspektiv beroende på 

vad forskaren intresserar sig för. Andra förslag på vidare forskning är att göra en komparativ 

analys av Latvalas (2017) version av Nils Holgersson med ett andraspråksperspektiv och en 

annan lättläst version av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1981). Detta 

eftersom det vore intressant att se skillnader i två böcker som har samma syfte, att hjälpa 

elever i deras läsutveckling. 
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