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Abstract: 

 

The purpose of this thesis is to examine the differences and similarities between the original 

version and an easy-to-read version of Selma Lagerlöfs novel Gösta Berlings saga. The 

method used is close reading of the two versions and thereby analysing descriptions of the 

environment, descriptions and psychological depth of the protagonist, missing chapters and 

changes of the plot.  

    The results show that 21 chapters along with large parts from some of the remaining 

chapters are missing in the easy-to-read version due to not being necessary to the main story 

line. An alteration has been made in order to make the story line chronological.  

    The use of invocation and personification of nature by Lagerlöf are missing in the easy-to-

read version. There is also fewer details mentioned about the environments in the novel, 

which is resulting in the reader having to fill in the gaps on his own. 

    The descriptions of the protagonist are few and over all quite similar, though some details 

are left out in the easy-to-read version and some clarifications have been made. There is a 

bigger difference between how thoughts and feelings are described in the texts, resulting in 

Gösta being a round and dynamic character in the original version and somewhat more flat 

and static in the easy-to-read version. These differances effect how a classroom discussion 

might be implemented, since the teacher must adjust the conversation so that it may be 

relevant for all participants. 

Keywords: Easy-to-read version, original version, Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga, close 

reading,  
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1. Inledning 
 

I svenskämnet på gymnasiet är skönlitteratur en omfattande del av vad som skall undervisas 

om. Enligt läroplanen Lgy11, ska svenskämnet ge eleverna kunskap om författare och verk, 

samt deras kontext; om genrer, samt berättateknik och stilistiska drag. Utöver detta skall 

eleverna utveckla en förmåga att läsa och reflektera kring skönlitterära verk (Lgy11, s. 161).  

    Under min andra verksamhetsförlagda utbildningsperiod på en högstadieskola skulle jag 

ansvara för ett flertal lektioner inom ett påbörjat arbetsområde, som min handledare planerat. 

Eleverna skulle läsa en skönlitterär bok, för att slutligen reflektera kring den i skriftligt 

format. Dessa reflektioner skulle sedan vara ett underlag vid bedömning. Reflektionerna 

skulle röra karaktärer, handling osv., och eleverna fick sedan arbeta och ta hjälp av varandra 

eller arbeta enskilt. Boken som eleverna skulle läsa var Kim Novak badade aldrig i 

Genesarets sjö av Håkan Nesser. De hade dock ett val: att läsa originalversionen eller en 

lättläst version med titeln Det fruktansvärda, utgiven av LL-förlaget. Jag kan inte erinra mig 

hur många som valde respektive version, men sedan dess har jag undrat över vilka skillnader 

som fanns mellan böckerna, vad som ligger till grund för deras förståelse av boken och vad de 

som valde den lättlästa versionen gick miste om.  

    Att välja en lättläst bok i skolan baseras på att alla elever har olika goda förutsättningar för 

att kunna läsa och ta till sig litteraturen som ingår i undervisningen. Den lättlästa versionen 

blir därmed ett sätt för de elever som har svårare att läsa att ta del av samma undervisning och 

uppgifter. Därmed finns det ett didaktiskt värde i att undersöka skillnader mellan böcker 

omskrivna till lättläst version i förhållande till deras originalversion, eftersom skolans 

undervisning skall utformas som likvärdig utifrån behov och kunskapsnivå (Lgy11, s. 6). 

    I detta självständiga arbete har jag valt att analysera Gösta Berlings saga skriven av Selma 

Lagerlöf och dess lättlästa version återberättad av Busk Rut Jonsson, den senare utgiven av 

LL-förlaget 2008. Eftersom Gösta Berlings saga är skriven på svenska behöver jag inte 

förhålla mig till en översättning, utan kan använda mig av originaltexten, dock i nyare utgåva. 

Selma Lagerlöfs författarskap är väl etablerat i vad som kan ses som en svensk 

litteraturhistorisk kanon. I Gösta Berlings saga, vilken var hennes debutroman, bryter hon 

mot realism och samhällsdebatt. Verket innehar en originalitet och estetik som senare skulle 

komma att få stor påverkan på många efterkommande litterära verk (Anna Nordlund, 2008, s. 

23ff.). Därmed finns det goda skäl att anta att Gösta Berlings saga även har spelat en 

återkommande roll i skolans svenskundervisning, om inte i sitt original, så som lättläst. 
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1.2 Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med detta självständiga arbete är att göra en komparativ analys av Gösta Berlings Saga 

i originalversion respektive lättläst version. Detta för att ta reda på likheter och skillnader 

mellan de båda versionerna och hur romanens innehåll påverkas när den skrivs om till en 

lättläst text. Följande forskningsfråga kommer att ligga till grund för analysen: 

- Vilka likheter och skillnader finns i karaktärsbeskrivningar, miljöbeskrivningar, samt 

händelseförlopp mellan Gösta Berlings saga och dess lättlästa version?  

Efter att frågeställningen blivit besvarad kommer jag även föra en diskussion kring vilka 

didaktiska konsekvenser användandet av den lättlästa versionen kan få för undervisningen. 

Jag kommer således anknyta mitt resonemang till skolverksamhet utifrån slutsatserna av 

analysen. Den frågeställning som jag kommer förhålla mig till i diskussionen är således: 

 - Vilka didaktiska konsekvenser får slutsatserna för klassrumssamtal om Gösta Berlings 

saga? 

 

2. Bakgrund 
 

I denna del presenterar jag en kort bakgrund om författaren Selma Lagerlöf, och beskriver den 

övergripande handlingen av Gösta Berlings saga. Detta för att göra analysen mer begriplig, då 

jag i analysen återkommande exemplifierar från olika händelser i romanen. Därefter 

presenterar jag även bakgrunden för lättläst-litteraturen i Sverige. 

 

2.1 Selma Lagerlöf 
 

Selma Lagerlöf föddes i Värmland 1858 på gården Mårbacka i Östra Ämtervik. Hon kom att 

få ett stort genomslag som författare från och med sin debutroman Gösta Berlings saga, 

vilken utkom 1891. Flera av Lagerlöfs verk utspelar sig just i Värmland, däribland hennes 

debutroman. Lagerlöf kom med den att introducera en ny berättarstil, där hon bland annat 

använder sig av invokationer till läsare, karaktärer m.m. I romanen skriver Lagerlöf även om 

fantastiska händelser, vilket gick emot dåtida krav på romaner som verklighetstrogna. Som 
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följd av ett ökat litterärt erkännande, kom Lagerlöf att få Nobelpris i litteratur 1909, samt 

väljas in i Svenska Akademien 1914 (Olsson., 2013, s. 305f.) 

 

2.2 Resumé av Gösta Berlings saga 

 

     
I bokens inledning berättas det hur Gösta Berling, en ung och drucken präst, i början av 1820-

talet blir avsatt från sitt ämbete. Som en fattig tiggare är han redo att dö i skogen, men 

majorskan på Ekeby räddar honom när han är nära döden. Hon gör honom slutligen till 

kavaljer hos sig, vilket i detta sammanhang syftar till att han blir en gäst som tillhör sällskapet 

på majorskans herrgård, vilket då romanen skrevs var vanligt förekommande särskilt i 

Värmland (Svenska Akademiens ordbok, 1935) 

      Brukspatronen på Fors, som går under namnet Sintram, innehar rollen som elak och ond i 

romanen. Det framgår i romanen att de övriga karaktärer ser Sintram som djävulen själv, 

samtidigt som han är människa och brukspatron. Han benämns bland annat som ”den onde” 

och ”älskaren av mörker utan morgon” osv. (Lagerlöf, 2005, s. 275). Sintram dyker upp när 

de tolv kavaljererna firar jul. Då påstår han att majorskan har ett kontrakt med honom, vilket 

givit henne Ekeby och andra tillhörande bruk.  För Sintrams del innebär kontraktet att en 

kavaljer på Ekeby dör varje år, och att han får dennes själ. Gösta och de andra sluter själva ett 

avtal med Sintram att de under ett år inte skall göra något ”klokt eller nyttigt eller 

käringaktigt” (Lagerlöf, 2005, s. 42). Annars skall Sintram få deras själar. Som följd blir 

kavaljererna styrande på Ekeby med tillhörande bruk, medan majorskan förvisas till vägarna.   

    Efter att kavaljererna tagit över efter majorskan hålls det bal på både Borg och Ekeby, samt 

födelsedagskalas hos länsman Scharling. Under dessa tillställningar kommer Gösta Berling i 

kontakt med fyra kvinnor som senare spelar en viktig roll i Göstas intrig, vilken kan sägas 

vara den huvudsakliga intrigen. Kvinnorna heter Ebba Dohna, Anna Stjärnhök, Marianne och 

slutligen grevinnan Elisabet. Gösta blir förälskad i dessa kvinnor, men varje försök till djupare 

relation slutar på ett mer eller mindre tragiskt sätt. Ebba Dohna tar livet av sig, då hon tror sig 

behöva välja mellan att tillhöra Gösta eller Gud. Anna Stjärnhök försöker tillsammans med 

Gösta fly från sin trolovade för att gifta sig med Gösta, men de blir attackerade av vargar. De 

klarar sig, men misslyckas med sina planer att fly. Marianne Sinclaire blir sjuk efter att ha 

blivit utestängd från sitt hem, och Gösta överger henne till sist när han inte tror att hon älskar 

honom. Elisabet, tidigare fru till Henrik Dohna, blir havande och gifter sig med Gösta för att 
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barnet skall få en far, men barnet dör snart därefter. Elisabet bor emellertid kvar på Ekeby 

tillsammans med kavaljererna. I romanens sista kapitel återvänder Majorskan till Ekeby, 

denna gång sjuk i lunginflammation. Det är ett år sedan avtalet med Sintram slöts. En av 

kavaljererna hävdar att han ser Sintram på Ekeby. Kavaljererna tror att han vill hämnas, 

eftersom han har förlorat vadet. Nästa dag får de veta att han dog under natten. Majorskan, 

som är döende, vill testamentera Ekeby till Gösta, men han och Elisabet vill hellre välja att 

leva fattigt och arbeta för sin överlevnad och för att hjälpa andra fattiga och bönder. 

Majorskan låter deras vilja ske och dör ifrån dem.  

    Romanen består även av flera mer fristående berättelser som vävs samman av romanens 

karaktärer och det geografiska området. Samtidigt sker förändringar i landskapet, såsom 

vårflod och torka. Sintram och majorskan är exempel på återkommande karaktärer, medan 

somliga karaktärer endast förekommer i ett specifikt kapitel, eller därutöver endast nämns i 

förbigående.  

 

2.3 Material 

 

Den utgåva som jag har använt mig av till min analys är utgiven av Albert Bonniers förlag i 

deras pocketserie av klassiker. Den är andra utgåvan inom serien och utkom år 2005, samt 

omfattar totalt 439 sidor. Den lättlästa versionen är utgiven av LL-förlaget 2008, och är 

återberättad av Busk Rut Jonsson och omfattar 160 sidor. Enligt LL-förlaget är boken på nivå 

tre, vilket är den svåraste nivån av deras utgivna böcker, som är riktad mot ”ovana läsare och 

personer med ’lättare’ lässvårigheter” (Reichenberg, 2014, s. 51) 

 

2.4 Lättläst-litteraturen 
 

År 1968 började en grupp inom skolöverstyrelsen att ge ut lättläst litteratur via olika 

bokförlag. Under slutet av åttiotalet bildades LL-styrelsen som kom att ta över ansvaret för 

utgivningen av LL-böcker. År 1991 startade styrelsen LL-förlaget som sedan dess ger ut och 

säljer lättlästa böcker. LL-styrelsen, som senare kommit att byta namn till Centrum för 

lättläst, lades ned 2015, och sedan dess har Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 

övertagit ansvaret för lättlästa böcker från staten, däribland LL-förlaget (Myndigheten för 
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tillgängliga medier, 2018). 

    För att en text skall vara lättläst menar MTM att dessa sex punkter bör beaktas: 

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

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

• Sammanhanget ska vara tydligt - läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper 

• I texten används vardagliga ord och korta rader. 

• I layouten ska text och bild samspela. 

• Språket och framställningen i en lättläst text är inte alltid likadant. En bok, en tidningsartikel eller en 

broschyr är olika medier med olika krav och syften. 

(Myndigheten för tillgängliga medier, 2018) 

 

De lättlästa böckerna som är utgivna av LL-förlaget är indelade i tre olika nivåer. Dessa 

skiljer sig i svårighetsgrad utifrån meningsbyggnad, ordval, antal personer och huruvida 

berättelsen hoppar i tid. Ytterligare en skillnad mellan nivåerna är användandet av bilder till 

texten. På nivå ett har bilderna störst betydelse för själva berättelsen, med få och korta 

meningar. På nivå två är meningarna korta, och det kan eventuellt finnas bilder. Böcker som 

tillhör den tredje och sista nivån har längre meningar och saknar bilder (LL-förlaget, 2018) 

    

3. Tidigare forskning 

 
I denna del presenterar jag tidigare forskning som är relevant till min analys. Eftersom det inte 

gjorts mycket forskning på användningen av lättläst skönlitteratur i skolundervisningen, har 

jag valt att presentera forskning inom tre olika områden som anknyter till mitt 

undersökningssyfte. Inledningsvis presenterar jag kort tidigare forskning om Gösta Berlings 

saga, därefter forskning om lättläst litteratur, och till sist forskning om fiktionsförståelse, 

kopplat till undervisning. 

 

3.1 Forskning om Gösta Berlings saga 
 

Anna Nordlund har skrivit sin avhandling i litteraturvetenskap om Selma Lagerlöf. Som syfte 

har hon valt att undersöka hur Selma Lagerlöf mottagits inom det litterära etablissemanget av 

kritiker, handboksförfattare och forskare från hennes debut 1891 fram till 1996 (Nordlund, 

2005, s. 12ff.). Gösta Berlings saga kom ut mitt i ett skifte mellan två olika ideal. När 
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författaren Oscar Levertin skriver brev till sin kollega Verner von Heidenstam framgår i hans 

kritik att Lagerlöfs roman företräder deras nya ideal, som var en reaktion mot rådande realism 

och samhällskritik inom litteraturen. Samtidigt nedvärderas Lagerlöf p.g.a. att hon är ”en liten 

mamsell” och stod som motsats till den ideale välutbildade och intellektuelle mannen (s. 33f.). 

Romanen kom att få en blandad positiv och negativ kritik, och kritikerna visade på en 

tveksamhet för Lagerlöf som en representant för det nya idealet (s. 68). 

    Litteraturvetaren Vivi Edström har forskat om Gösta Berlings saga. I Edströms bok Selma 

Lagerlöf skriver hon att Gösta är den som driver berättelsen framåt, men som även står för 

”demonin” i berättelsen. Ett slags tragedi sker för var kvinna Gösta kommer nära och blir 

förälskad i. När majorskan välsignar Gösta i sista kapitlet, blir detta ett sätt för Gösta att få 

upprättelse. Edström menar även att majorskan och Gösta utgör två motsatta poler i romanen 

där den ena står för det gamla respektive det unga, det kvinnliga mot det manliga, återblick 

mot framtid o.s.v. (Edström, s.1991, s. 35ff.)  

 

3.2 Forskning om lättläst 

 
 Forskarna Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg har formulerat tio punkter utifrån de 

egenskaper som de menar att majoriteten av alla lättlästa böcker innehar. Lundberg och 

Reichenberg menar att alla lättlästa texter har åtminstone ett flertal av dessa punkter.  

Texterna:   

 
• är inte särskilt långa 

• har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

• innehåller omväxlande korta och långa meningar 

• innehåller ord som får meningar att hänga ihop 

• undviker långa substantiv 

• undviker främmande ord 

• innehåller tydligt förklarade orsakssamband 

• undviker passiv form 

• undviker abstrakta begrepp 

• använder praktiska exempel 

(Lundberg & Reichenberg, 2008/2009, s. 8) 
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Dessa egenskaper ovan berör främst språket genom fokus på ord och form, men benämner 

även tydlighet. Egenskaperna gäller dock inte enbart lättlästa skönlitterära texter, utan 

omfattar även läroböcker och andra texter.  

     Monica Reichenberg visar i boken Vägar till läsförståelse att en följd av att skönlitterära 

texter skrivs om till lättlästa kan vara att vissa avsnitt av texten som inte för den huvudsakliga 

intrigen framåt skalas bort, medan andra avsnitt bevaras som nästan identiska med originalet. 

Reichenberg anser emellertid att det finns en viss problematik gällande lättlästa böcker. Hon 

påpekar att den lättlästa texten, vilken i detta fall är en lärobokstext, förhindrar att frågor ställs 

där svaret bygger på läsarens egna reflektioner och utbyggda resonemang. Detta leder i sin tur 

till att frågor till den lättlästa texten främst besvaras med en kort ordagrann återgivning. 

Reichenberg menar också att meningar kortas ned i tron på förenkling, men gör istället att 

rytmen av de varierade meningslängderna försvinner. Detta menar hon riskerar att göra texten 

”tyngre” att läsa (Reichenberg, 2014, s. 46f.) 

    I artikeln Are ”reader-friendly” texts always better? undersöker Reichenberg läsförståelsen 

mellan två grupper av sammanlagt 60 informanter med en medelålder på 30,3 år, där ena 

hälften är ”normal readers” och andra hälften har dyslexi eller grava läs- och skrivsvårigheter 

och därför benämns som ”poor readers”. Informanterna läste sex olika texter i autentisk 

version och sedan som lättläst version.  De fick sedan svara på frågor om innehållet, vilka 

varierade mellan faktafrågor där ett tydligt svar på frågan fanns i texten, samt frågor där 

informanten fick läsa mellan raderna (Reichenberg, 2013, s. 70ff.). Resultatet av 

undersökningen visar att de utan lässvårigheter hade betydligt lättare att förstå de autentiska 

texterna än de som hade lässvårigheter. Deras läsförståelse minskade dock när de övergick till 

de lättlästa texterna. Detta menar Reichenberg beror på att informanterna inte utmanades 

tillräckligt av texterna. Läsförståelsen hos gruppen med lässvårigheter ökade emellertid inte 

signifikant när de fick övergå till de lättlästa versionerna, vilket hon menar kan bero på att 

texterna uppfattades som barnsliga bland annat p.g.a. det mer direkta tilltal som var riktat mot 

läsaren (Reichenberg, 2013, s. 79).  

    Forskarna Anna Nordenstam och Christina Olin-Scheller har undersökt uppgiftsblad och 

lärarhandledningar, vilka följer med de lättlästa böckerna. De har analyserat dessa hjälpmedel 

till 15 ungdomsböcker. Detta gör de genom att hänvisa till Michael Tengberg som strukturerat 

sex olika läsarter utifrån litteratursamtal på högstadiet. I Tengbergs läsarter skiftar läsaren 

fokus. Läsarterna är: handlingsorienterad, vilket syftar till att bokens intrig är i fokus, 

betydelsebärande, med fokus på teman i boken, värderingsorienterad, med fokus på estetiska 

och etiska frågor, subjektorientead, då fokuset är på läsarens egna känslor och erfarenheter, 
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intentionsorienterad, med författarens intention i fokus, samt metakognitiv, där fokuset är på 

läsarens egen läroprocess. Nordenstam och Olin-Scheller hänvisar även till Caroline Graeske 

som har tillfört tre läsarter: Historisk, där den historiska kontexten boken skrevs i är i 

centrum, formorienterad, där fokuset är på bokens berättarteknik, samt genusorienterad, med 

fokus på genus (Nordenstam & Olin-Scheller, 2016, s. 105). De menar att uppgifterna styr 

läsningen till en viss sorts läsart. Uppgifterna består framför allt av frågor där eleverna får 

fylla i svaret, och lärarhandledningen består av förslag på lektionsplaneringar. Resultatet av 

deras undersökning visar att majoriteten av materialet till elever sällan ställde frågor om själva 

texterna, dvs. böckernas tematik, form, berättarperspektiv m.m. Istället ställde elevmaterialet 

frågor om elevernas egna erfarenheter, och styr dem mot en subjektsorienterad, 

värderingsorienterad eller handlingsorienterad läsart. Detta gäller även det material som 

riktade sig mot lärarna, dock med ett färre antal frågor som kan kopplas till en formorienterad 

läsart, och någon fråga som närmar sig en metakognitiv läsart (Nordenstam & Olin-Scheller, 

2016, s. 112ff.). Detta menar Nordenstam och Olin-Scheller leder till en efferent läsning. 

Begreppet efferent läsning hämtar de från Louise Rosenblatt, och de skriver att genom en 

sådan läsning ”riktar läsaren sitt fokus mot att ta med sig information ut ur texten” 

(Nordenstam & Olin-Scheller, 2016, s. 115f.). Denna läsning, menar de, försvårar en estetisk 

läsning med fokus på form, tema osv. Därtill menar de att materialets struktur gör läsningen 

fragmenterad (ibid.). 

     

3.3 Forskning om fiktionsförståelse  
 

Textens ”tomrum” (från tyskans lehrstellen) är ett begrepp som är hämtat från den tyske 

litteraturvetaren Wolfgang Iser. Begreppets innebörd kan beskrivas som att texter i varierad 

mängd består av luckor där läsaren själv får agera medskapare av meningen med texterna 

genom sitt personliga sätt att läsa, tolka och därigenom tillföra tidigare kunskaper och 

erfarenheter. I tomrummen måste läsaren själv tolka det som inte framkommer tydligt i texten. 

Det kan till exempel röra sig om miljöbeskrivningar eller yttre beskrivningar av karaktärer, 

men det kan också röra sig om att dra egna slutsatser utifrån olika formuleringar eller ordval 

(Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 62f.). 

    Schüllerqvist och Olin-Scheller hänvisar till en undersökning genomförd av Stig Bäckman 

där lärarstudenter resonerade om novellen En herrelös hund av Hjalmar Söderberg. 

Majoriteten av studenterna valde att läsa texten faktivt, dvs. som en verklighetsbeskrivning, 

medan ett mindre antal studenter kunde tyda signaler i texten som visade att den skulle läsas 
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fiktivt. Schüllerqvist och Olin-Scheller menar att om inte tomrummen uppmärksammas av 

läsaren, sker inte det medskapande som annars finns mellan texten och läsaren. 

Litteratursamtalet spelar därför en avgörande roll för svenskundervisningen i skolan och 

elevernas utvecklande av fiktionsförståelse. Detta eftersom det inte går att själv ta fasta på all 

mening som kan skapas i en text, vilket gör andra läsares röster essentiella för att bygga upp 

en god fiktionsförståelse (Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 63).  

    Judith Langer menar att vi bygger upp föreställningsvärldar (eng. envisionments) när vi 

läser, skriver osv. Föreställningsvärldar beskriver hon som ”dynamiska uppsättningar av 

sammanlänkande idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller våra 

tankar” (Langer, 2017, s. 28). 

    Langer menar att föreställningvärldar byggs upp under fem faser. Dessa är dock inte linjära, 

utan kan upprepas vid olika tillfällen under läsning, samtal osv. I den första fasen skapar 

läsaren de mest grundläggande uppfattningarna om textens handling, miljö, karaktärer m.m. 

och deras förhållanden gentemot varandra. Detta menar Langer att läsaren gör utifrån de 

ledtrådar som ges, samt egna erfarenheter och tidigare kunskaper. Denna fas kan även 

återkomma om läsaren möter t.ex. svåra ord eller händelser som förvånar. I den andra fasen 

fördjupar läsaren föreställningsvärlden genom ny information och ifrågasätter t.ex. motiv, 

orsaker, känslor osv. Läsaren vidareutvecklar sin bild av textens handling utifrån tidigare 

kunskap (Langer, 2017, s. 37ff.).  

    Den tredje fasen innebär att läsaren kliver ut ur texten för att reflektera kring sitt liv och 

tidigare kunskap och utifrån den föreställningsvärld som byggts upp. En jämförelse görs 

således mellan fiktionen och verkliga livet för att ompröva sina kunskaper och erfarenheter. 

Även den fjärde fasen innebär att läsaren reflekterar över föreställningsvärlden som byggts 

upp tidigare. I denna fas distanserar sig läsaren och objektifierar texten.  Läsaren blir 

medveten om textförfattarens värld i förhållande till sin egen, traditioner som verket hör 

hemma i, textens struktur osv.  I den femte och sista fasen går läsaren utanför en väl 

uppbyggd föreställningsvärld för att sedan inleda byggandet av en ny (Langer, 2017, s. 40ff.). 

    I ett klassrum där eleverna bygger föreställningsvärldar, är fokuset i samtalen centrerat 

kring elevernas idéer, tankar och tolkningar av texten. På så sätt får eleverna ta del av olika 

perspektiv och kan sätta andra elevers tankar i relation till sina egna. Taget för givet vid detta 

sätt att föra klassrumssamtal är emellertid att alla elever är deltagande, att orimliga eller dåligt 

underbyggda tolkningar och resonemang blir uppenbara, samt att de får hjälp av varandras 

tankar utan att styras (Langer, 2017, s. 130f.). 
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4. Metod 
 

Som metod använder jag mig av komparativ textanalys. Detta innebär att jag kommer att göra 

en jämförelse mellan de båda versionerna, och förhålla mig enbart till själva texterna. 

Komparation inom litteraturvetenskapen har funnits sedan tidigt 1800-tal, och innebär att verk 

jämförs för att man skall kunna påpeka paralleller, likheter, skillnader osv. (Anders Olsson, 

2002, s. 54f.). I mitt fall är det samma verk som skall kompareras. Därför har jag valt att läsa 

varje kapitel i båda versionerna parallellt, ett åt gången, och har sedan fört anteckningar över 

vad jag noterat.  

     I mitt analysarbete använder mig också av närläsning (eng. close reading) som metod, 

vilket innebär en noggrann läsning av texten. Närläsning som metod kommer från nykritisk 

litteraturtolkning, som kom att länge vara ett dominerande perspektiv från och med 1940-talet 

och framåt, främst i USA. Nykritiken fick emellertid ett stort inflytande även inom svensk 

litteraturforskning. Inom nykritisk litteraturtolkning är inte författarens biografi, hur eller 

varför texten uppkom relevant för tolkningen, utan istället sker analyser med ett textinternt 

perspektiv, dvs. att endast själva texten står i fokus (Eldelin, 2015, s. 48ff.).  På samma sätt 

kommer jag endast att analysera själva texterna och utgå från ett textinternt perspektiv 

eftersom textexterna faktorer inte är relevanta för att besvara min forskningsfråga. Inom 

nykritisk närläsning såg forskarna texten som en helhet och analyserade språkliga detaljer och 

förhållanden. De analyserade därför främst dikter eller andra kortare texter (ibid.). Jag har 

emellertid valt att undersöka en längre text, vilket jag gör genom att analysera den både från 

ett mer övergripande perspektiv, samt lyfter fram olika kortare delar av texten för att kunna 

lyfta fram detaljer.      

    I min analys kommer jag att återge citat ur både originalversionen och den lättlästa 

versionen från samma del av texten, för att på så sätt påvisa skillnader mellan dem. För att 

analysera hur berättelsens händelseförlopp skiljer sig åt mellan de båda versionerna har jag 

emellertid valt att inledningsvis utgå från en makronivå över kapitelindelning, delar av 

kapitel, samt ändrad händelseföljd. När det gäller analys av miljöbeskrivningar och 

karaktärsbeskrivningar kommer jag främst att utgå från detaljnivå i texten för att påvisa 

skillnader i meningar, ordval osv. 

    När det kommer till karaktärsbeskrivningar förhåller jag mig till karaktärers djup, utifrån 

begreppen rund och platt karaktär. Med platt karaktär åsyftas en karaktär som kretsar kring 
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enbart en idé eller ett enskilt karaktärsdrag. De riktigt platta karaktärerna kan därför ofta 

förklaras genom en kort mening som beskriver deras syfte, och som ej ändras, t.ex. ”jag måste 

vara försiktig”, om karaktären inte gör annat än att vara försiktig och aktar sig för saker. Detta 

innebär att platta karaktärer inte utvecklas genom texten, och är således enkla att igenkänna, 

samt kan återkomma utan att presenteras igen. Platta karaktärer är även lätta för läsaren att 

memorera. Som motsats står runda karaktärer, vilka bygger på flera faktorer och utvecklas 

genom berättelsens gång. Edward Morgan Forster skriver att ”when there is more than one 

factor in them, we get the beginning of the curve towards the round” (Forster, 1974, s. 46ff.). 

Runda karaktärer innebär alltså en större komplexitet än platta, samtidigt som det finns olika 

grad av rundhet.  

 

5. Analys 
 

För att strukturera min analys har jag valt att dela upp den i tre delar, där respektive del 

behandlar ett område av min forskningsfråga ovan. I den första delen analyserar jag vilka 

händelseförlopp och delar av romanen som inte finns med i den lättlästa versionen. I den 

andra delen jämför jag miljöbeskrivningar, och i den tredje delen jämför jag 

karaktärsbeskrivningar och djup. Detta gör jag genom att analysera scener och beskrivningar 

som bygger på ett urval. 

 

5.1 –  Händelseförlopp   
 

5.1.1 Uteslutna kapitel 

 

En påtaglig skillnad mellan originalversionen och den lättlästa versionen är hur 

kapitelindelningen är strukturerad, och att det saknas flera kapitel i den lättlästa versionen. 

Originalversionen består av 35 kortare kapitel, samt börjar före första kapitlet med två 

inledningar: Prästen och Tiggaren. I den lättlästa versionen är romanen indelad i 13 kapitel. 

Jonsson har emellertid valt att slå samman kapitlen Livets stigar, Botgöring och Järnet från 

Ekeby till ett enda och har ändrat namnet till Olyckor. Även kapitlet Gösta Berling, poeten har 

döpts om till Balen på Borg. Vidare har De gamla åkdonen fått namnet Majorskans besök, 

och det sista kapitlet Margareta Celsing fick istället heta Majorskan. Av de 13 kapitel som 

finns i den lättlästa versionen ingår emellertid de båda inledningarna från originalet som de 



12 
 

två första kapitlen. Det är alltså totalt 21 kapitel från originalet som tagits bort. 

    Av de kapitel som fattas i den lättlästa versionen för majoriteten inte intrigen kring Gösta 

Berling framåt. Ett sådant exempel är det första kapitlet Landskapet. Detta kapitel urskiljer sig 

på grund av att det endast fokuserar på miljön genom att beskriva sjön, skogarna m.m. kring 

Ekeby där kavaljererna råder. Lagerlöf besjälar landskapet genom att beskriva vad berget och 

slätten säger.  Detta kapitel för emellertid inte någon intrig framåt.  

     I flera kapitel omnämns Gösta Berling fastän han inte är den som är i fokus. Ett sådant 

exempel är elfte kapitlet, Spökhistorier, där Ulrika Dillner, en karaktär som inte över huvud 

taget finns med i den lättlästa versionen, går med på att gifta sig med Sintram. Hon beklagar 

sig dock över äktenskapet och Anna Stjärnhök tar henne därifrån. Sintram hinner emellertid 

ikapp dem och visar att Gösta ligger full i hans släde, varpå Anna får välja vem av Gösta och 

Ulrika hon vill rädda (Lagerlöf, 2005, s. 181ff.). Kapitlet är inte viktigt för intrigen på så sätt 

att Ulrika inte återkommer senare i boken, och kan därför uteslutas i den lättlästa versionen.  

    Flera kapitel skulle dock kunna ses som mer fristående. Med fristående åsyftar jag att 

kapitlet har en egen intrig som inte påverkar den huvudsakliga intrigen, och således skulle 

kunna läsas som ett enskilt verk. Alla kapitel har dock karaktärer som förekommer i andra 

kapitel. Ett exempel på ett fristående kapitel är Dovres häxa. I detta kapitel berättas om en 

kvinna, gammal och med trollkraft, som går runt och tigger. Hon är flera hundra år gammal 

och kan styra djur och natur efter sin vilja. När hon kommer till Borg, vägrar Märta att ge 

henne en skinka, varpå häxan lägger en förbannelse över Märta som innebär att skatorna skall 

äta henne. Märta tvingas stanna inne för att inte skatorna skall attackera henne (Lagerlöf, 

2005, s. 269ff.). Den enda tidsmarkör läsaren får är att Märta var ”husmoder på Borg vid den 

tiden” (s. 270), vilket jag tolkar som att Elisabet ännu inte har gift sig med Henrik, Märtas 

son, och således utspelar sig kronologiskt före tidigare kapitel. Även om Märta är en 

återkommande karaktär, påverkar inte händelsen romanens intrig.  

     Av de elva kavaljererna, Gösta ej medräknad, är det specifikt sex av dem som fördjupas 

genom egna kapitel. Dessa är alla fristående, men ger läsaren i någon mån en förståelse för 

kavaljererna som enskilda individer, medan de å andra sidan helt saknar namn i lättlästa 

versionen och oftast omtalas som ett kollektiv. I originalversionen är kapitlen om kavaljererna 

i viss mån fristående, men knyter an till den huvudsakliga intrigen, eftersom kavaljererna mer 

eller mindre finns med genom hela romanen. Kapitlen knyter också an till den presentation av 

kavaljererna i romanens andra kapitel där varje kavaljer kort beskrivs. Ett sådant exempel är 

Kevenhüller, som, förutom till utseendet, beskrivs som en tysk riddersman samt ”uppfinnaren 

av den självgående vagnen och flygmaskinen” (Lagerlöf, 2005, s. 34). Detta omnämns senare 
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på samma sätt i den lättlästa versionen, med den skillnaden att han enbart kallas för 

”uppfinnaren” (Jonsson, 2008, s. 39). I det 33e kapitlet, som heter just Kevenhüller, berättas 

hur Kevenhüller fick gåvan av skogsfrun att uppfinna vad han än önskar, när han mötte henne 

på Karlstad torg. Innan han kommer till Ekeby skapar han en självgående kärra, som han 

förstör när kungen kräver den och en flygmaskin som går sönder när han kör in i den flygande 

skogsfrun. I oktober, året då kavaljererna tagit över Ekeby, skapar han ett eldhjul som han 

planerar att använda för att bränna inne skogsfrun. Istället lyckas han bara sätta eld på Ekeby. 

Han ber då skogsfrun ta tillbaka sin gåva, vilket hon också gör (Lagerlöf, s. 386–397). 

Branden som inträffar kan ses som en del av det förfall som sker när kavaljererna får styra på 

Ekeby.  

    I de kapitel som beskrivits ovan har karaktärerna i den lättlästa versionen tagits bort eller 

omtalas kort utan namn. Några av de kapitel som saknas rör mer betydande karaktärer. I 

Gamla visor framgår exempelvis att Marianne, sommaren efter att Gösta lämnat henne, 

förlovar sig med en baron Adrian (Lagerlöf, 2005, s. 326ff). I den lättlästa versionen 

försvinner istället Marianne från berättelsen när Gösta överger henne, vilket ökar fokuset 

kring vad som händer Gösta. Det finns emellertid även kapitel där intrigen kring Gösta är i 

fokus som är borttagna i den lättlästa versionen. Ett sådant exempel är Skogstorpet där Gösta 

försöker ta sitt liv i skogen. Detta har han lovat Sintram att göra, i utbyte mot att han inte skall 

skända den döde kapten Lennarts grav. Elisabet får veta det, och med hjälp återfinner de 

Gösta och tar honom till ett torp (Lagerlöf, 2005, s. 411ff.). Visserligen kan detta kapitel 

uteslutas utan att romanens upplösning påverkas. Å andra sidan fördjupas Gösta och Elisabets 

förhållande. Samtidigt bygger kapitlet vidare på kapitlen Guds vandringsman och Broby 

marknad. Dessa berättar om kapten Lennart som blev hemlös i det förra, och ihjälslagen i det 

senare. Eftersom dessa saknas i den lättlästa versionen, kan detta vara ett skäl till att även 

Skogstorpet uteslutits. 

 

5.1.2 Delar av kapitel 

 

 

Förutom hela kapitel som saknas i den lättlästa versionen, har Jonsson stundom valt att 

utesluta delar ur kapitlen. Detta sker emellertid i varierad omfattning. Jonsson har vid ett antal 

tillfällen valt att utelämna större delar av kapitlets berättelse. Ett exempel på detta är från 

Järnet från Ekeby. Detta har i den lättlästa versionen kortats ned och sammanfogats med två 

andra kapitel som givits namnet Olyckor. I originalet berättas det om hur ett av majorskans 
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tidigare avtal med grosshandlare tvingar kavaljererna att skeppa järn till Göteborg. Men 

varken på Ekeby eller de underordnade bruken finns det något. Kavaljererna lyckas ändå på 

något sätt fylla pråmar med järn. Elisabet kommer dit ovetande och gömmer sig för sin make 

och svärmor. Gösta hjälper Elisabet i land. På vägen till Göteborg lastas järnet över till ett 

skepp som förliser (Lagerlöf, 2005, s. 251–262). I den lättlästa versionen berättas emellertid ej 

varför kavaljererna skall frakta järn eller att skeppet förliser. Vad som nämns är att ”just 

denna morgon är kavaljererna på Ekeby där med sina båtar tungt lastade med järn. De är på 

väg mot Göteborg med sin dyrbara last” (Jonsson, 2008, s. 138). Originalet ger således mer 

kontext till själva händelsen. Läsaren kan således förlora orsakssamband genom att liknande 

delar av romanen borttages.  

   En särskild kategori av delar som utelämnats i den lättlästa versionen är invokationer. 

Invokation är ett slags åkallan som inom lyriken som ofta riktar sig mot någon gudom i 

diktens början. Den kan också riktas till ett ting eller en person (Åström, 2008, s. 61). Detta 

stilgrepp använder Lagerlöf återkommande i romanen. När Marianne lagt sig i en snödriva för 

att frysa ihjäl, följer ett avsnitt om döden: ”O, Död, bleka vän! Är det sant och trösterikt att 

jag aldrig kan undgå att möta dig? […] Du hade lagt den sköna Marianne på din bädd, o Död, 

och du satt vid hennes sida, så som en gammal barnpiga sitter vid vaggan för att vyssja barnet 

till sömns” (Lagerlöf, 2005, s. 88). I detta citat gör Lagerlöf en invokation till döden, som 

personifieras och jämförs med en barnmorska. Döden agerar genom att lägga Marianne ned 

och sitter bredvid, som om döden hade en fysisk kropp. Död skrivs även med stor bokstav 

som om det vore ett egennamn.  

    Ytterligare en kategori som återkommande utelämnats delvis är dialoger. Ett tydligt 

exempel på detta är i kapitlet Unga grevinnan, när Gösta Berling kör hem Elisabet till Borg 

från balen, utan att fråga om lov. I originalet talar Gösta under slädfärden med Beerencreutz, 

som kör släden, och till Elisabet. Därutöver ropar han till Don Juan, hästen, samt ropar högt 

från släden vem han är (Lagerlöf, 2005, s. 165ff.). I den lättlästa versionen talar emellertid 

Gösta endast med Elisabet och konversationen riktad till de övriga karaktärerna saknas 

således, och dessa repliker till Elisabet har även kortats ned och slagits samman. Likaså har 

Jonsson valt att inte ta med Beerencreutz repliker i samtalet med Elisabets make, Henrik, när 

de anländer till Borg. Istället sker samtalet mellan Henrik och Gösta (Jonsson, 2008, s. 

116ff.). En anledning till detta kan vara att dialogerna görs enklare att följa med endast två 

aktörer som samtalar. Eftersom Jonsson, som ovan nämns, dessutom har valt att inte nämna 

de enskilda kavaljererna vid namn, blir hon nästan tvungen att utelämna när enskilda 

kavaljerer agerar utanför sitt kollektiv.  
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    Att utelämna delar av dialoger kan dock leda till att information inte framkommer för 

läsaren. Ett sådant exempel är dialogen när majorskan blir utkastad från Ekeby. I 

originalversionen frågar Gösta Anna Stjärnhök om hon vet huruvida det var majorskan som 

berättat för Ebba Dohna att han var avsatt som präst, vilket ledde till hennes död. Annas 

vägran att svara på den frågan bekräftar Göstas föraning. De andra kavaljerernas kommentarer 

visar att även de börjat tro på vad Sintram sagt dem, och att majorskans kontrakt ej förnyats. 

Kristian Bergh som orsakade att majorskan förvisades av sin make, ber om ursäkt, men den 

godtas ej (Lagerlöf, 2005, s. 51ff.).  Varken Göstas korta konversation med Anna, 

kavaljerernas kommentarer eller Berghs bön om förlåtelse finns med i den lättlästa versionen. 

Istället står det: ”Men ingen av kavaljererna gör något för att hjälpa majorskan. Majorskan går 

mot dörren. Hon lägger ena handen på dörrlåset” (Jonsson, 2008, s. 58). Läsaren får således 

veta att kavaljererna väljer att inte göra något för att hindra att majorskan körs ut från make 

och hem. I originalet framgår tydligare varför. Detta skulle visserligen kunna bero på att 

Jonsson sällan låter kavaljererna agera som individer, men å andra sidan nämner hon Bergh, 

som hon kallar ”Kaptenen”, vilket således inte förklarar varför hans bön om förlåtelse saknas. 

Skillnaden mellan de båda versionerna är således att kavaljererna i originalet agerar, 

åtminstone muntligt, medan de i den lättlästa versionen är fullkomligt passiva och likgiltiga. 

En följd av detta är att läsaren kan uppfatta denna situation olika beroende på om den läser 

originalversionen eller den lättlästa versionen, och få olika bild av kavaljerernas sätt att agera 

och uppfatta situationen.  

 

5.1.3 Ändrad händelseföljd 

 

 

Även om ett flertal kapitel saknas i den lättlästa versionen, har den ur ett större perspektiv 

följt berättelsen i samma kronologiska ordning. Det finns emellertid ett undantag till detta, 

och det är delen om Ebba Dohna. Redan i den andra inledningen får läsaren veta att Gösta 

blev informator för Henrik Dohna på Borg och där förälskade sig i hans syster Ebba, som 

”dog, just som han trodde sig nära att vinna henne” (Lagerlöf, 2005, s. 26). Själva 

återgivningen av detta skeende återges dock först i romanens tolfte kapitel Ebba Dohnas 

historia. På Borg ber Elisabet Anna Stjärnhök att berätta en historia. Anna berättar om en 

kavaljer som flyttade till Borg och som mötte Ebba. När Ebba får lunginflammation, vågar 

Gösta sitt liv genom att åka till Karlstad och hämta läkare. Som tack ska han få gifta sig med 

Ebba, men eftersom hon anser att ett giftermål med denna avfallne präst skulle skilja henne 
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från Gud, tar hon sitt liv. Detta berättar Anna utan att säga vem denne kavaljer är. När Gösta 

läser en dikt förstår Elisabet att det är om honom berättelsen handlat, och förvisar honom från 

Borg (Lagerlöf, 2005, s. 193ff). I den lättlästa versionen återges berättelsen som ett eget 

kapitel efter det andra kapitlet Tiggaren. Berättelsen avslutas med att ”Hon dör med ett 

leende. Ebba dör just när Gösta är nära att vinna henne” (Jonsson, 2008, s. 36). Således kan 

kapitlet ses som att de båda återgivningarna har vävts samman i den lättlästa, för att på så sätt 

göra intrigen kronologisk. I slutet av kapitlet ”Unga grevinnan på Borg” står det att ”Anna 

berättar något förfärligt om Gösta Berling. Han är en försupen avsatt präst, och han är skyldig 

till unga Ebbas död” (Jonsson, 2008, s. 123).  En konsekvens av att flytta berättelsen är 

således att det här framstår som att Anna väljer att berätta, medan hon egentligen dolde vem 

berättelsen handlade om. En annan konsekvens är att berättaren går från intradiegetisk till 

extradiegetisk, det vill säga från en berättare inom den värld som berättas fram (Anna) till en 

berättare som står utanför (Skalin, 2002, s. 182). En följd av detta är att läsaren av den 

lättlästa versionen får ta del av en mer kronologisk intrig. Å andra sidan får läsaren en annan 

bild av Annas motivering till att berätta om Ebba för Elisabet.  

 

5.2 – Miljöbeskrivning 
 

Ett stilgrepp Lagerlöf använder sig av är besjälning (eng. personification), vilket innebär att 

döda ting, naturen eller mer abstrakta ting får egenskaper eller beskrivs som om de vore 

levande eller mänskliga (Baldick, 2015, s. 274). Lagerlöf skriver om vårfloden: 

Och nu går dessa vilda, upphetsade vågor, rusiga av vårluft, yra av den nyvunna  

friheten till storms mot den gamla stendammen. De komma, väsande och slitande, 

storma högt upp på den och dra sig åter tillbaka, som om de hade stött sina vitlockiga 

huvuden (Lagerlöf, 2005, s. 231). 

I citatet tillskrivs vågorna känslor som om de vore levande varelser, vilka kan förknippas med 

okontrollerbarhet och rörelser. Vågorna väser, sliter, stormar och drar sig tillbaka, som om de 

har en vilja därtill. Vitlockiga huvuden används troligen här för att omtala det översta 

vågpartiet och skummet ovanpå, men ger även vågorna ett mänskligt attribut, samt förstärker 

associationen av vågorna som tänkande varelser. Citatet ovan, som är ett utdrag från en längre 

beskrivning av vårflodens vågor, kan i sin tur jämföras med hur det står skrivet i den lättlästa 

versionen:  ”Vårfloden har kommit. Väldiga vågor slår och slår mot den gamla dammen. Ska 

den orka hålla emot vattenmassorna?” (Jonsson, 2008, s. 128). Citatet återger ungefär samma 

händelse som det från originalversionen, men saknar besjälning. Den enda beskrivningen är 



17 
 

att vågorna är ”väldiga”. En konsekvens av att författare använder sig av besjälning av 

naturen är att det som beskrivs får mänskliga drag, vilket således gör att det kommer närmre 

läsaren. Vid läsning av den lättlästa versionen saknas besjälningen, vilket därför kan sägas åka 

avståndet mellan läsare och den miljö som beskrivs. En annan konsekvens är att läsaren av 

originalversionen kan få bilden av vågorna som vilda och agerande, medan läsaren från den 

lättlästa versionen kan uppfatta vågorna som döda ting. 

    När Mariannes far skall hämta henne från Ekeby, börjar han observera vad som händer i 

naturen och mellan djuren på gården. I originalversionen skriver Lagerlöf hur brukspatronen 

kommenterar vad han ser: 

Det hängde vid taklisten en lång istapp, som solskenet hade ett gruvligt besvär med. 

Det började uppifrån, smälte lös en droppe och ville sedan ha denne att falla till  

jorden längs istappen. Men innan den hann halvvägs, var den stelnad på nytt. Och  

solskenet gjorde alltjämt nya försök och misslyckades alltjämt. Men äntligen var det  

en fribytare till stråle, som hängde sig fast i istappens spets, en liten en, som lyste och 

gnistrade av iver, och rätt som det var, hade den nått sitt mål, en droppe föll klingande till 

marken. 

    Brukspatronen såg på och skrattade. 

    - Du var inte så dum, du, sade han till solstrålen. 

    Gården var tyst och ödslig. Inte ett ljud hördes i det stora huset. Men brukspatronen 

 blev inte otålig. Han visste, att kvinnor behöva mycket tid på sig, innan de bli i ordning. 

    Han satt och såg på duvslaget. Fåglarna hade galler för gluggen. De voro instängda 

 så länge vintern varade, för att höken inte skulle utrota dem. Tid efter annan kom en duva 

 och stack sitt vita huvud ut mellan maskerna.  

    - Hon väntar på våren, sade Melchior Sinclaire. Men hon får ha tålamod än så länge. 

    Duvan kom så regelbundet, att han tog upp klockan och gav akt på henne med uret 

 i hand. Precis var tredje minut stack hon ut huvudet. 

    - Nej, min lilla vän, sade han, tror hon våren blir färdig på tre minuter? Hon får lära  

sig vänta. 

    Och vänta fick han själv, men han hade god tid. 

    Hästarna skrapade först otåligt i snön, men så blevo de sömniga av att stå och blinka i 

solskenet. De lutade samman sina huvuden och sovo.  

    Kusken satt rak på bocken med piska och tömmar i hand och ansiktet vänt rätt mot  

solen och sov, sov, så att han snarkade. (Lagerlöf, 2005, s. 137f.) 

 

I den lättlästa versionen återberättar Jonsson det på följande sätt:  

 

Han sitter där och väntar på sin dotter. Han vet att kvinnor behöver mycket tid  

för att bli i ordning. Han är inte otålig. Gården är tyst och ödslig. Inte ett ljud hörs i  

det stora huset. Hästarna lutar sina huvuden mot varandra och sover. Kusken sitter  

och sover så att han snarkar (Jonsson, 2008, s. 98) 

 

Från citaten går det att se hur Jonsson valt att hoppa över stora delar. Lagerlöf beskriver 

detaljerat droppen från istappen, samt duvornas beteende. Läsaren får då ta del av vad 
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Mariannes far tittar på medan han väntar. Jonssons miljöbeskrivning är mer kortfattad och 

övergripande. Hon har valt att endast ha kvar de bitar som beskriver hur gården är tyst och 

hästarna och kusken sover. Men även i dessa rader har Jonsson kortat ned och borttagit hur 

hästarna går från otåliga till sovande, samt den något mer detaljerade beskrivningen hur 

kusken sitter. Mariannes fars kommentarer saknas helt. En konsekvens av skillnaderna mellan 

de olika versionernas miljöbeskrivningar är att läsaren av den lättlästa versionen troligtvis får 

uppfattningen att Mariannes fars väntan är utan händelser och att ingenting mer händer på 

gården än att han väntar och de andra sover. Läsaren av originalversionen får å andra sidan 

troligen uppfattningen att det händer saker på gården medan hennes far väntar. Djuren agerar, 

isen smälter, hennes far skrattar, iakttar och konverserar med vad som sker och hästarna 

skiftar från vakna och otåliga till trötta och sovande. 

    I originalversionen fortsätter Mariannes far att se på hur djuren på gården agerar. Lagerlöf 

skriver om talgoxen som sitter och knackar utanför bikupan, varpå drottningen sänder ut ett bi 

för att se efter vem det är som knackar. Djuren har repliker, som exempelvis: ”Med ett ’Leve 

drottningen!’ störtar hon ut, och hej! där är talgoxen över henne” (Lagerlöf, 2005, s. 139). På 

samma sätt som besjälningen, som nämns ovan, ger Lagerlöf djuren här den mänskliga 

egenskapen att tala. Precis som vid besjälningen som nämns ovan, gör detta sätt att beskriva 

miljön på att djuren på Ekeby kommer närmare läsaren. Jonsson har emellertid valt att inte 

återberätta denna del, vilket ytterligare gör att läsaren av den lättlästa versionen uppfattar 

miljön som helt stilla, medan läsaren av originalet snarare uppfattar miljön som levande och 

aktiv. 

     I ett något tidigare skeende, när Mariannes far skall hålla auktion på Björne, beskriver 

Lagerlöf auktionssalen på följande sätt: 

När auktionen började, hade han fyllt halva salen med ett otroligt virrvarr av uppstaplat 

husgeråd. 

    Tvärsöver rummet hade han ställt en lång disk. Bakom den stod auktionsförrättaren 

och gjorde utropen, där sutto skrivarna och antecknade, och där hade Melchior Sinclaire en 

brännvinsankare stående. I rummets andra hälft, i förstugan och på gården funnos köparna. 

Det var mycket folk, mycket stojande och munterhet. Inropen voro täta, och auktionen blev 

livlig. Men vid brännsinsankaren, med all sin egendom i gränslöst virrvarr bakom sig, satt 

Melchior Sinclaire, halvfull och halvgalen. Håret reste sig i sträva tovar över hans röda 

ansikte, ögonen rullade, bistra och blodfyllda. Han skrek och skrattade, som om han hade 

varit i sitt bästa lynne, och envar, som hade gjort ett gott bud, kallade han fram till sig och  

bjöd på en sup.  

    Bland dem, som sågo honom där, var också Gösta Berling, som hade smugit sig in bland 

hopen av köpare, men som undvek att komma inför Melchior Sinclaires ögon. Han blev 

betänksam vid den synen, och hans hjärta sammantrycktes som vid förkänslan av en olycka. 

(Lagerlöf, 2005, s. 127f.) 
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Denna beskrivning av auktionen återberättar Jonsson på följande sätt i den lättlästa versionen: 

Auktionen blir livlig. Folk ropar och skrattar. Mariannes far sitter där vid brännvinstunnan. Han 

är halvfull och halvgalen. Håret reser sig i tovor över hans röda ansikte. Han skriker och skrattar 

och bjuder på supar.  

Gösta Berling har smugit sig in i folkhopen. Han ser Mariannes far och blir orolig. 

(Jonsson, 2008, s. 92) 

De båda citaten skiljer sig i omfattning. En betydande skillnad är att Jonssons återberättande 

endast säger något om hur folket som befinner sig i lokalen beter sig. Det framgår att 

stämningen är livad och högljudd. Den enda rumsliga angivelse, dvs. som beskriver själva 

rummet, som återges är att det finns en brännvinstunna i rummet som Mariannes far sitter vid. 

I originalversionen finns en något större emfas på att beskriva rummet och hur saker är 

placerade i förhållande till varandra. Det framgår var auktionsförrättaren, Melchior och 

köparna befinner sig. Utöver detta får läsaren mer information om Melchior. Det nämns att 

han beter sig som om han var vid sitt bästa lynne. Därtill framgår mer specifikt vilka det är 

som bjuds på sup. Detta kan å andra sidan sägas framgå till viss mån även i den lättlästa 

versionen, då han ”skrattar” och ”bjuder på supar”. Skillnaderna mellan de båda 

återgivningarna får emellertid som konsekvens för läsaren av den lättlästa versionen att flera 

detaljer i miljöbeskrivningen saknas, vilket leder till att läsaren får läsa desto mer mellan 

raderna och kräver desto mer att läsaren skapar en egen bild av miljön.  

    Ytterligare ett avsnitt ur romanen där återgivningen av miljön har kortats ned i den lättlästa 

versionen är när Gösta berättar för majorskan om sitt torp som han ämnar bosätta sig i. 

Beskrivningen är alltså återgiven i själva dialogen. I originalversionen säger Gösta följande: 

   - I forna dagar, när jag försökte bli arbetare här på Ekeby, gav majorskan ett eget torp att  

bo på, och det är ännu mitt. I höst har jag gjort allt i ordning där. Löwenborg har hjälpt mig, 

och vi har kritstrukit taken och klätt väggarna med papper och målat dem. Det inre, lilla 

rummet kallar Löwenborg för grevinnans kabinett, och han har sökt i alla bondgårdarna här 

omkring efter möbler, som har kommit dit från herrgårdsauktionerna. Dem har han köpt, så  

att där inne nu finns högkarmade länstolar och dragkistor med glänsande beslag. Men i det  

yttre, stora rummet står unga fruns vävstol och min svarvstol, husgeråd och allehanda saker  

finns där, och där har Löwenborg och jag redan suttit många kvällar och talat om hur unga 

grevinnan och jag ska ha det i torpstugan. Men min hustru får först nu veta detta, majorska. 

 Vi ville inte säga henne det, när vi fick lämna Ekeby. (Lagerlöf, 2005, s. 432)  

 

I den lättlästa versionen säger Gösta: ”Jag fick en gång ett eget torp av majorskan att bo på. 

Det är ännu mitt. I höst har jag gjort i ordning där. Taket är kritat och väggarna är målade. Där 

finns möbler och husgeråd” (Jonsson, 2008, s. 155).  

    Vad som framför allt skiljer dessa citat åt är detaljnivån i beskrivningen av inredningen. I 

originalet berättar Gösta vilka typer av möbler som finns i torpet (länstolar m.m.) samt 
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varifrån de kommer, medan han i den lättlästa versionen enkom berättar att det finns möbler. 

Det framkommer inte heller i den lättlästa att torpet består av ett litet och ett stort rum osv. 

Även om originalet inte anger en specifik tidsangivelse för när Gösta fick torpet, är också den 

angivelsen desto vagare i den lättlästa versionen, då ”när jag försökte bli arbetare på Ekeby” 

skrivs om till ”en gång”.  

    Värt att poängtera är även att Jonsson valt att ta bort Löwenborg ur själva 

miljöbeskrivningen. När Gösta beskriver hur han och Löwenborg arbetat på huset i 

originalversionen, återberättas detta i den lättlästa versionen istället genom en kort 

beskrivning av torpet. Därför skrivs ”vi har kritstrukit taken” om till ”[t]aket är kritat”. Detta 

beror troligen på att Jonsson, som tidigare nämns, valt att inte namnge de olika individerna av 

kavaljererna.  

    Konsekvenserna av omskrivningen är, liksom vid auktionen, att läsaren av den lättlästa i 

större utsträckning behöver läsa mellan raderna och framför allt bilda sig en egen uppfattning 

om hur torpet ser ut, eftersom enbart ordet ”möbler” är en brett omfattande kategori. Detta 

kan göra att flera läsare får vitt skilda uppfattningar om miljöbeskrivningen.  

 

5.3 – Karaktärsbeskrivning och psykologiskt djup 

 

I denna del analyserar jag karaktärsbeskrivningar. Fokuset kommer att vara på yttre 

beskrivningar, dvs. beskrivning av kläder, kroppsform m.m., samt psykologiskt djup. Den 

karaktär som jag har valt att avgränsa mig till i analysen är Gösta Berling, som är romanens 

protagonist. Romanen är berättad i tredje person. Eftersom den har ett flertal fristående 

kapitel, som berättas kring olika karaktärer, får läsaren ta del av flera olika perspektiv, 

upplevelser och tankar från flera karaktärer. Valet att angränsa mig till enbart Gösta Berlings 

karaktärsdjup, beror på att den lättlästa versionen endast fokuserar på den huvudsakliga 

intrigen som rör Gösta.  

 

5.3.1 Yttre beskrivningar 

 

I romanen är det få yttre beskrivningar av karaktären Gösta. I bokens första inledning beskrivs 

emellertid Gösta kort då han går upp i predikstolen. Det står: 

    Prästen var ung, hög, smärt och strålande vacker. Om man hade välvt en hjälm 

 över hans huvud och hängt svärd och brynja på honom, skulle man ha kunnat hugga 
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 honom i marmor och uppkalla bilden efter den skönaste av atenare. 

    Prästen hade en skalds djupa ögon och en fältherres fasta, runda haka, allt hos honom 

var skönt, fint, uttrycksfullt, genomglödgat av snille och andligt liv. (Lagerlöf, 2005, s. 5). 

I den lättlästa versionen har dessa stycken kortats ned till: 

 ”Men idag står han där, den unga prästen. Hans namn är Gösta Berling. Han är en  

strålande vacker ung man. Allt hos honom är skönt, de djupa ögonen, den fasta hakan.  

Hans ansikte lyser av klokhet och kraft” (Jonsson, 2008, s. 5) 

     

Dessa citat är snarlika. Den lättlästa versionen lyfter fram att han var ung och vacker. Därtill 

beskrivs kort Göstas ansikte och dess utstrålning. En skillnad mellan de båda versionerna är 

emellertid att originalet använder fler ord, såsom ”hög”, ”smärt”, ”fint” och ”uttrycksfullt”. 

En annan skillnad är att Lagerlöfs beskrivning hänvisar till en bild av hur atenska 

marmorstatyer såg ut. På samma sätt hänvisar hon till en skald och en fältherre för att beskriva 

ögon och haka. Att dessa hänvisningar saknas beror troligtvis på att orden anses vara 

främmande för läsaren. Att undvika främmande ord är en av de egenskaper som finns hos 

lättlästa texter (Lundberg & Reichenberg, 2008/2009, s. 8). Jonsson har även valt att göra 

tillägget att ”Hans namn är Gösta Berling”, vilket inte står utskrivet i originalet, där läsaren 

inte får veta namnet på prästen förrän i slutet av inledningen. Detta görs för att förtydliga för 

läsaren vem det handlar om. Omskrivningen leder således till att läsaren får något mindre 

information om Göstas utseende, men desto tydligare veta vem som beskrivs. 

    Ytterligare ett tillfälle då Gösta Berling beskrivs är när han skall åka till balen på Borg: 

Den fattige Gösta Berling, till den festen utrustades han av de gamla herrarna, som  

om han hade varit en kungason och haft att uppbära ett kungarikes ära.  

    Fracken med de blänkande knapparna var ny, kråset var styvt och blankläderskorna  

skinande. Han bar en päls av finaste bäver och sobelmössa över sitt ljusa, krusade hår.  

De läto breda en björnhud med klor av silver över hans kappsläde och gåvo honom  

den svarta Don Juan, stallets stolthet, att köra 

    Han visslade på sin vita Tankred och grep den flätade tömmen. Jublande for han,  

omgiven av rikedomens och praktens skimmer, han, som ändå lyste nog av sin kropps  

skönhet och sin andes lekande snille (Lagerlöf, 2005, s. 56). 

Detta återberättas på följande sätt i den lättlästa versionen:  

Han får låna kläder av de andra kavaljererna. Fracken med blänkande knappar är som  

ny. Skorna är skinande blanka. Han bär en päls av finaste bäverskinn. Han är klädd  

som en kungason. I släden breder de ut en björnhud med klor av silver och han får  

stallets bästa häst att köra. Hans vita hund följer med i släden. (Jonsson, 2008, s. 60). 

I båda citaten framgår hur Gösta Berling är klädd. I det förra får läsaren emellertid något mer 

information. Här omnämns både kråset och sobelmössan, vilka helt utelämnats från den 

lättlästa versionen. Måhända eftersom orden kan framgå som svårbegripliga för läsaren. Å 

andra sidan har Jonsson valt att skriva om ”blankläderskorna” till enbart ”skorna”. Således 



22 
 

hade hon likväl kunnat skriva om ”sobelmössa” till ”mössa” eller liknande. Även 

beskrivningen av Göstas hår saknas.  

    En skillnad mellan citaten är att Jonsson har gjort vissa ändringar i texten för att förtydliga 

vem som åsyftas. Detta framgår exempelvis när ”de gamla herrarna” omskrivs till 

”kavaljererna”. Dessa har tidigare i romanen beskrivits som att de ”gått in i ålderdomen” 

(Lagerlöf, 2005, s. 34). I originalet krävs dock att läsaren kan göra den kopplingen, medan det 

i den lättlästa versionen inte finns den minsta möjlighet till att göra någon annan tolkning. 

Jonsson har även skrivit ”bäverskinn” istället för ”bäver” för att göra det tydligare för läsaren 

att det rör sig om skinnet och inte hela djuret. 

     När det gäller Göstas djur har Jonsson valt att inte namnge dem, även detta för att 

förtydliga. ”Don Juan” omnäms som ”häst”, och ”Tankred” omskrivs till ”hund”. Eftersom 

Tankred inte omnämns tidigare i romanen kan det uppfattas som svårt för läsaren att förstå att 

det rör sig om en hund. Det framgår dock att Don Juan bor i ett stall och således är en häst. 

Att ersätta namnen på djuren gör dem mindre personliga, men ökar å andra sidan tydligheten 

för läsaren.  

    Båda versionerna berättar att Gösta är klädd som en kungason. I originalet kontrasteras 

emellertid detta med att han beskrivs som ”fattige Gösta”. Jonsson har även ändrat ordningen 

genom att beskriva honom som kungason efter att han blivit beskriven, och inte tvärtom.   

     Exemplen ovan är nedkortade och någorlunda omskrivna för att förtydliga för läsaren. Det 

finns emellertid flera likheter då vissa meningar nästan återberättas precis som i originalet, 

t.ex hur fracken beskrivs. I det tredje kapitlet finns emellertid ett exempel på kort 

karaktärsbeskrivning som saknas i den lättlästa versionen. Det står i originalet att ”Gösta ser 

hela dagen ut, som om han funderade på att slå ihjäl någon” (Lagerlöf, 2005, s. 45). Denna 

korta beskrivning säger något om Göstas utseende och humör, och hur han känner efter att 

Sintram har berättat om det påstådda kontraktet med majorskan. Eftersom denna information 

saknas i den lättlästa versionen blir följden att läsaren kan uppfatta Gösta som mer passiv, 

medan läsaren av originalet får veta lite mer om hur samtalet med Sintram påverkat Gösta. 

 

5.3.2 Psykologiskt djup  

 

    De exempel som givits ovan rör främst yttre beskrivningar. Vid flera partier i romanen får 

läsaren också ta del av Göstas tankar och känslor. Ett sådant exempel är Göstas reaktion efter 

att majorskan på Ekeby avslöjat vem hon var efter att de mötts för första gången: 
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Det gick en darrning genom tiggarens kropp. Han knäppte sina händer och lyfte ögat 

med en längtans blick. Vad skulle hon göra med honom? Skulle hon tvinga honom att 

leva? Han bävade för hennes styrka. Och dock hade han varit så nära att nå de eviga  

skogarnas fred (Lagerlöf, 2005, s. 19) 

Detta skrivs i den lättlästa versionen: ”Tiggaren darrar. Vad tänker hon göra med honom?” 

(Jonsson, 2008, s. 23). I båda citaten utgörs Göstas tankar av frågor. Den första är nästan 

ordagrant tagen från originalet med undantag för predikatet ”skulle”, som bytts ut mot 

”tänker”. I originalet finns emellertid ytterligare en fråga som bygger vidare på den första, 

vilken förtydligar att han oroar sig för att han inte skall kunna ta livet av sig. Genom hur 

Gösta beskrivs kan läsaren även till viss del förstå hans känslor: att han känner en längtan, 

eftersom han har ”en längtans blick”, samt att han inte hade långt kvar till sitt livs slut, 

eftersom han inte hade långt till ”de eviga skogarnas fred”, vilket här är en förskönande 

eufemism. Följden av just denna omskrivning blir att läsaren av den lättlästa versionen inte får 

tillräcklig beskrivning av Göstas tankar och känslor för att förstå hans vilja och oro som 

tydligare motiverar hans frågeställning.  

    När Gösta Berling tar med grevinnan Elisabet till hennes hem får läsaren ta del av Göstas 

känslor för Elisabet. I originalversionen står det: 

Gösta stannade i dunklet nere vid dörren och betraktade tyst grevinnan, medan 

betjänten befriade henne från ytterplaggen. Där han satt och såg på denna unga  

kvinna, blev han så glad, som han inte hade varit på många år. Det gick så klart  

upp för honom, det var honom så visst som en uppenbarelse, fastän han inte förstod  

hur han hade upptäckt det, att hon hade inom sig en den skönaste själ.  

    Än så länge låg den bunden och slumrade, men den skulle nog komma fram. Han  

blev så glad över att ha upptäckt all den renhet och fromhet och oskuld, som bodde  

innerst i henne. Han var nästan färdig att skratta åt henne för att hon såg så ond ut och  

stod med blossande kinder och sammandragna ögonbryn. 

    »Du vet inte hur mild och god du är«, tänkte han. 

    Den sida av hennes väsen, som var vänd mot sinnevärlden, skulle aldrig göra  

hennes inre jag full rättvisa, tänkte han. Men Gösta Berling måste från denna stund  

vara hennes tjänare, såsom man måste tjäna allt skönt och gudomligt (Lagerlöf, 2005, s. 168)  

I den lättlästa versionen återberättar Jonsson samma del på följande sätt: 

Gösta står nere vid dörren och betraktar tyst grevinnan medan tjänaren hjälper henne  

av med ytterkläderna. Han blir så glad när han står och ser på denna unga kvinna. Så  

glad har han inte varit på många år (Jonsson, 2008, s. 117) 

 

Detta citat från den lättlästa versionen är den enda beskrivning som återger Göstas känslor för 

Elisabet när de fört hem henne. Citatet återger bara det som står skrivet i de två inledande 

meningarna från det längre citatet från originalversionen. Av det lättlästa citatet framgår 

endast att Gösta blir glad av att se henne, samt att denna glädje av att se Elisabet är stark. I 

originalversionen fortsätter emellertid texten med vad som ligger till grund för denna glädje: 
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att Elisabet har ”den skönaste skäl” trots hennes ilska eller irritation. I och med detta 

framkommer anledningen till Göstas glädje, vilket det inte gör på samma sätt i den lättlästa 

versionen. Därför måste läsaren av den lättlästa versionen själv tolka att glädjen syftar på att 

Gösta blir förtjust i hennes själ eller personlighet.  

    Utöver detta får läsaren av originaltexten ta del av Göstas direkta tankar, vilka skrivs ut. På 

så sätt får läsaren desto tydligare reda på vad Gösta känner för Elisabet. Därutöver framgår att 

denna skönhet gör att Gösta från och med denna stund blir hennes ”tjänare”, vilket tyder på att 

en förändring skett i förhållandet mellan dem, åtminstone från Göstas sida. Att Gösta blir 

förälskad i Elisabet och blir ”hennes tjänare”, får betydelse för hur Gösta agerar senare i 

romanen. Han går med på att gifta sig med Elisabet för att hennes barn skall få en far, 

samtidigt som han därigenom tror sig förstöra framtiden för henne (Lagerlöf, 2005, s. 362). 

Denna kluvenhet att agera mot sin önskan av kärlek framgår inte lika tydligt i den lättlästa 

versionen eftersom läsaren inte får veta mer än vad som sägs emellan Gösta och Elisabet 

(Jonsson, 2008, s. 147). En följd av dessa exempel är att läsaren av den lättlästa versionen får 

en ytligare uppfattning av Göstas känslor och tankar, som är mer generella. Läsaren tvingas 

därför själv att tolka hur Gösta känner och/eller tänker, samt varför.  

    Efter auktionen på Björne besöker Gösta Marianne som är kvar på Ekeby p.g.a. sin 

sjukdom. Han längtar efter att få se henne igen. I originalversionen framkommer tydligt hur 

han känner och vad han vill säga till Marianne: 

Härlig var hon, hans älskade. Han tänkte på vilket varmt hjärta hon gömde under sin  

stolta yta. Hon hade krafter till hängivenhet och uppoffring, dolda under det fina skinnet  

och de stolta orden. Det var salighet att se henne. 

    I två språng hade han störtat uppför trappan, och hon trodde, att han skulle stanna nere  

vid dörren. Han stormade genom rummet och knäföll vid hennes huvudgärd. 

    Men hans mening var att se henne, kyssa henne och säga henne farväl. 

    Han älskade henne. Han skulle helt visst aldrig upphöra att älska henne, men hans  

hjärta var vant vid att förtrampas. 

    O, var skulle han finna henne, denna ros utan stöd och rötter, som han kunde upptaga  

och kalla sin? Inte ens henne, som han hade hittat utkastad och halvdöd vid vägkanten 

skulle han få behålla.  

    När skulle hans kärlek stämma upp sin visa, så hög och ren, att intet missljud skar 

igenom? När skulle hans lyckas slott byggas på en grund, som intet annat hjärta med  

oro och saknad längtade efter? 

    Han tänkte på hur han skulle säga henne farväl. 

    »Det är stor jämmer i ditt hem«, skulle han säga. »Mitt hjärta sönderslites vid tanken  

därpå. Du måste fara hem och återge din far hans förstånd. Din mor lever i ständig  

livsfara. Du måste hem min älskade.« 

    Se sådana försakelsens ord hade han på läpparna, men de blevo inte uttalade.  

    Han föll på knä vid hennes huvudgärd, och han tog hennes huvud mellan sina händer  

och kysste henne, men sedan fann han inga ord. Hjärtat började slå så häftigt, som om  
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det ville spränga bröstet. (Lagerlöf, 2005, s. 134f.). 

     

Samma del har i den lättlästa versionen skrivits om till:  

Härlig är hon, hans älskade. Han stormar fram i rummet och faller på knä framför henne.  

Han tar hennes huvud mellan sina händer och kysser henne. Men sedan finner han inga  

ord. Hans hjärta slår så häftigt att det vill spränga bröstet (Jonsson, 2008, s. 96). 

De båda citaten skiljer sig markant i omfattning. I originalversionen står det vid två tillfällen 

att Gösta faller framför huvudgärden, vilka båda beskriver ett och samma skeende. Den 

främsta skillnaden mellan versionerna är att nästan alla tankar har utelämnats i den lättlästa 

versionen. I originalet får läsaren veta vad Gösta ämnar åstadkomma med besöket hos 

Marianne, dvs. att ta farväl. Lagerlöf skriver hur Gösta frågar sig när han skall finna någon 

han älskar som han får behålla. Det framgår således att han är övertygad om att han snart skall 

skiljas från henne. Läsaren får dessutom ta del av Göstas tankar över vad han skall säga 

henne: att hon måste rädda sin mor genom att fara hem, Samtidigt beskrivs hur detta plågar 

Gösta att hon måste fara från honom. Detta framgår när han säger att han ”hjärta sönderslites 

vid tanken därpå” samt när det står att ”hans hjärta var vant vid att förtrampas”. Således finns 

en kluvenhet inom Gösta där han står i en inre konflikt mellan sin längtan att ha henne nära 

och viljan att göra vad som är bäst för hennes föräldrar, där det första tillslut vinner. 

    I den lättlästa versionen har Jonsson främst valt att återge vad som står i originalets sista 

stycke. Undantagen är att Gösta ”stormar fram” samt styckets första mening ”Härlig är hon, 

hans älskade”, som förutom en tempusförändring är ordagrant tagen från originaltexten. 

Läsaren får således inte lika explicit ta del av Göstas känslor och tankar. Genom kyssen och 

det häftigt slående hjärtat, framkommer det å andra sidan att Gösta känner starka känslor för 

Marianne. Läsaren får emellertid inte ta del vad Gösta har tänkt berätta för Marianne eller 

hans inre konflikt. En följd av omskrivningen av detta avsnitt är således att läsaren av den 

lättlästa versionen får en mer entydig och mindre komplex uppfattning av Göstas känslor, där 

det framstår som att han besöker sin älskade för att han vill se henne, och blir mållös på grund 

av sina starka känslor. Vad Gösta ämnade säga får läsaren därmed själv tänka ut.   

     

6. Slutsatser 
 

I denna uppsats har jag jämfört originalversionen och en återberättad lättläst version av Gösta 

Berlings saga. Detta har jag gjort för att på så sätt undersöka vad som händer med texten när 

den skrivs om till lättläst och anpassas därefter. Vilka konsekvenser får det för texten, för 



26 
 

läsarens förståelse av boken och för litteratursamtalet?  

    I den inledande delen av analysen jämförde jag händelseförlopp utifrån vilka kapitel som 

hoppats över i den lättlästa versionen. Resultatet visar att det är totalt 21 kapitel som inte finns 

återberättade. Anledningen till detta torde vara, vilket jag visar i analysen, att de flesta av de 

kapitel som tagits bort kan anses vara fristående och för således inte intrigen om Gösta 

Berling framåt. I dessa kapitel figurerar Gösta endast i bakgrunden som en bikaraktär, eller 

inte alls. I enstaka fall har Jonsson dock valt att hoppa över kapitel som rör Gösta, men kortar 

istället ned intrigen eftersom kapitlet inte styr romanens upplösning. 

    När delar av kapitel utelämnas kan detta bero på att Jonsson valt att korta ned 

bakomliggande händelser, invokation, eller dialog. Följden av att händelser eller dialoger 

kortas ned kan, som visat ovan, leda till att läsaren går miste om förtydligande information, 

som kan vara nödvändig för att förstå senare skeenden. Ett sådant exempel är hur den korta 

konversationen med Anna förklarar Göstas val när majorskan kastas ut från Ekeby.  

    På grund av att invokationerna saknas går läsaren miste om Lagerlöfs poetiska inslag och 

särskilda författarröst. Analysen visar även att en justering av berättelsens kronologi har 

gjorts, för att på så sätt göra händelseförloppet något enklare. Till skillnad från originalet är 

händelseförloppet i den lättlästa versionen såldes helt kronologiskt. 

     Miljöbeskrivningarna återges kortare och inte lika detaljrikt i den lättlästa versionen. Detta 

gör att läsaren själv får fylla ut det som saknas i beskrivningen, vilket således kräver mer av 

läsaren. På samma sätt som med invokationen, använder sig Lagerlöf av besjälning bl.a. av 

vatten, vilket får mänskliga egenskaper, samt ger djuren en mänsklig röst. Detta utelämnas 

helt ur den lättlästa återgivningen, och innebär att djuren och naturen inte kommer lika nära 

läsaren som i originalet.  

    När det kommer till yttre beskrivningar av Gösta, är dessa relativt få i båda versionerna. 

Vid första beskrivningen av Gösta är det inga större skillnader mellan versionerna, mer än att 

originalbeskrivningen innefattar fler detaljer, samt att några ord som kan uppfattas vara svåra 

att förstå saknas. Vid det andra exemplet finns också många likheter i hur kläderna och släden 

beskrivs. Några beskrivningar har dock tagits bort eller ändrats. I den lättlästa versionen har 

även benämningar på djuren och kavaljererna ändrats för att göra det tydligare vem eller vilka 

som omnämns.  

   Det är desto större skillnad mellan de båda versionerna när det kommer till psykologiskt 

djup. Textavsnitten som lyfts fram ovan är grovt nedkortade eller borttagna i den lättlästa 

versionen, och läsaren går således vid ett flertal tillfällen miste om beskrivningar av känslor 

eller utskrivna tankar. Som framgår i analysen förekommer mer ytliga känslobeskrivningar i 
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den lättlästa versionen. I originalet döljer Göstas undran av vad som skall hända honom en 

fruktan att inte kunna dö, medan denna längtan till döden saknas i den lättlästa versionen. 

Medan Gösta i originalet beskrivs ha upptäckt Elisabets sköna själ, som gör att han framgent 

väljer tjäna henne, beskrivs han endast som väldigt glad i den lättlästa versionen. I originalet 

beskrivs även ett slags inre konflikt där Gösta måste fatta svåra beslut. Han måste väja mellan 

att skicka hem Marianne mot sin vilja eller att ha kvar henne hos sig. Gösta väljer även att 

gifta sig med Elisabet, trots att han tror att han bringar henne olycka.  

    Dessa beskrivningar gör att Göstas karaktär är mer komplex i originalversionen, och det är 

flera faktorer och idéer som påverkar hans agerande. Således menar jag att originalversionens 

Gösta är en rund karaktär, medan Gösta i den lättlästa versionen framstår som en desto mer 

platt karaktär p.g.a. utelämnade beskrivningar av känslor och tankar, vilka är nödvändiga för 

att förstå hans agerande under senare händelseförlopp, såsom giftermålet.  

    I originalversionen får läsaren ta del av tankar som beskriver en förändring i Göstas 

inställning, vilket också påverkar hans beteende. Göstas relation till Elisabet förändras när han 

fattar tycke för henne, från en fri man till en ”tjänare”. I mötet med Marianne går han från att 

sätta hennes familj först, till att sätta sig egen vilja främst.  Detta är exempel som visar att 

Gösta är en dynamisk karaktär som förändras under romanen, Även om Gösta till viss mån 

kan beskrivas som dynamisk också i den lättlästa versionen, eftersom karaktären förändras 

under romanens händelseförlopp, framstår han å andra sidan som mer statisk i de exempel 

som återges ovan. 

 

7. Diskussion 
 

Som analysen ovan visar saknas stora delar och kapitel från originalet i den lättlästa 

versionen. Detta gäller speciellt de kapitel som är fristående och inte handlar om Gösta 

Berling. Anledningen är troligen att Larsson vill låta läsaren följa en huvudsaklig intrig. 

Reichenberg skriver att en följd av lättlästa omskrivningar av skönlitterärt verk är att sådant 

som inte för intrigen framåt tas bort (Reichenberg, 2014, s. 46). Således stämmer detta 

överens med Jonssons återberättande. Eftersom Gösta Berlings saga inte följer enbart en 

intrig, blir alltså följden att allt fristående tas bort. En annan anledning kan vara att korta ned 

texten, eftersom det är en av de egenskaper som lättlästa böcker har (Lundberg & 

Reichenberg, 2008/2009, s. 8).  

     En följd av detta är att de saknade kapitlen inte heller kan diskuteras i klassrummet. Om 
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det förutsätts att några har läst den lättlästa versionen medan andra har läst originalversionen 

kan det således försvåra för läraren att styra samtalet så att de borttagna kapitlen ej bli föremål 

för själva samtalet. Eftersom flera av de saknade kapitlen är fristående, finns det inget för 

läsaren av den lättlästa versionen att koppla samman det som samtalas om med den 

huvudsakliga intrigen. Å ena sidan skulle de som läst originalversionen kunna återberätta för 

de andra eleverna om kapitlen som valts bort. Å andra sidan finns det en risk att de som läst 

den lättlästa versionen exkluderas från samtalet ifall det blir för stort fokus på de bortvalda 

kapitlen.   

    Det är dock rimligt att anta att eleverna som läst originalversionen skulle uppleva stora 

delar av läsningen som bortkastad och onödig eller tråkig, om dessa delar inte ingår i 

litteratursamtalet. Detta beror å andra sidan på vad som är målet med läsningen. Ett praktiskt 

sätt försöka lösa detta, vore måhända att låta eleverna hoppa över de kapitel som inte finns 

med i den lättlästa. Ett annat alternativ skulle kunna vara att dela in klassen i grupper och låta 

de som läser den lättlästa versionen samtala med varandra. Detta skulle emellertid leda till att 

klassen segregerades, samt försvåra för läraren att vara en del av samtalen. 

    När det kommer till miljöbeskrivningarna, ställer den lättlästa versionen större kvar på 

läsaren att själv skapa sig egna uppfattningar om hur omgivningarna ser ut. Detsamma gäller 

för yttre beskrivningar av karaktären Gösta. Även om de båda versionernas beskrivningar 

liknar varandra vid de yttre karaktärsbeskrivningarna, saknas flera detaljer där läsaren själv 

får bilda sig en uppfattning. Den lättlästa versionen har således mer tomrum där läsaren 

förväntas medskapa och göra tolkningar (Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 63). 

Huruvida detta kan anses vara en börda eller underlätta för läsaren genom större frihet, är 

ovisst. Jag finner emellertid det förra för mest troligt. I ett samtal om karaktärer eller miljön i 

boken kan således elever som läst den lättlästa versionen få svårare att diskutera dessa ämnen 

på grund av att viss information därom saknas.  

    Utifrån Langers syn på ett föreställningsbyggande klassrum, som nämns ovan, tas för givet 

att elever blir medvetna om orimliga eller dåligt underbyggda tolkningar när de förs fram i 

klassrummet (Langer, 2017, s. 130). Vad som är dåliga tolkningar bör dock skilja sig åt 

beroende på vilken information läsaren fått i respektive text. Enligt Langer bygger vi upp 

föreställningsvärldar genom att hitta ledtrådar i texten, samt utgå från våra erfarenheter och 

kunskaper (Langer, 2017, s. 37ff.). De ledtrådar av information som undgår läsaren av den 

lättlästa versionen fylls sålunda i av erfarenheter och tidigare kunskaper.  

    Dessa skillnader uppstår emellertid endast om det samtal som förs bygger på en 

handlingsorienterad läsart, där bokens intrig står i centrum. Nordenstam och Olin-Scheller 



29 
 

visar dock i sin undersökning att många av de frågor i arbetsmaterialet till lättlästa böcker 

även främjar en subjektorienterad och värderingsorienterad läsart (Nordenstam & Olin-

Scheller, 2016, s. 112ff.). Att som lärare söka främja dessa läsarter kan måhända vara ett sätt 

att lättare föra samtal där skillnaderna mellan versionerna spelar mindre roll.  

    Både invokationer och besjälningar är element som har tagits bort från den lättlästa 

versionen. Således försvinner delar av Lagerlöfs berättarröst. Ett resultat av detta är att boken 

skulle kunna uppfattas som tråkig av eleverna, och på så sätt minska lusten att läsa och 

samtala om boken. De får istället endast ta del av själva huvudintrigen som beskrivs med 

korta meningar. En anledning till att dessa element tas bort kan möjligen vara att undvika 

abstrakta begrepp (Lundberg & Reichenberg, 2008/2009, s. 8). Jag menar å andra sidan att 

varken invokation eller besjälning nödvändigtvis behöver uppfattas som abstrakta, utan kan 

snarare tvärtom göra abstrakta ting mänskligare och således göra att de kommer närmare 

läsaren. Eftersom versionerna skiljer sig berättartekniskt blir det således svårare att föra 

samtal där romanen analyseras på detta område, eftersom stilgrepp som Lagerlöf använder sig 

av återkommande genom romanen saknas i den lättlästa versionen.   

    Eftersom läsaren av den lättlästa versionen endast får korta eller ospecifika beskrivningar 

av Gösta Berlings känslor och tankar, som beskrivs i korta ordalag, kan det påverka hur han 

eller hon väljer att beskriva Gösta. Reichenberg menar att det finns en risk att frågor om 

lättlästa texter besvaras med att ordagrant repetera det som lästs (Reichenberg, 2014, s. 46f). 

Om Göstas känsla endast beskrivs med en kort mening, är det möjligt att eleverna ger samma 

korta beskrivning som svar, ifall detta diskuteras i ett klassrumssamtal. De elever som läst 

originalversionen skulle däremot behöva ge mer utvecklade svar, eftersom de får en bättre 

förståelse för vad Gösta tänker och känner.  

    Vid val av vilken version som eleverna skall läsa, anser jag att läraren spelar en viktig roll. 

Om valet är fritt för eleverna väljer möjligen några den lättlästa versionen trots att de kanske 

ej behöver. Detta skulle kunna göra att eleverna har svårare att ta till sig den lättlästa texten än 

originalet p.g.a. att de inte utmanas tillräckligt, vilket var fallet i Reichenbergs undersökning 

(Reichenberg, 2013, s. 79). Kanske kan den lättlästa versionen vara ett sätt att låta de som inte 

klarar av att läsa originalet inkluderas i samtalet. Resultatet av denna undersökning indikerar 

emellertid att samtalet i sådant fall i någon mån behöver anpassas och styras mer av läraren, 

och riskerar att bli ytligare.  

    I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till en jämförelse mellan två versioner av 

samma verk. Förslag till vidare forskning är att utöka materialet så att tre versioner jämförs. 

Det kan exempelvis vara två lättlästa versioner som är skrivna med olika nivåer i åtanke, och 
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riktar sig till olika målgrupper. Det vore även möjligt att genomföra en observationsstudie för 

att undersöka hur lärare och elever samtalar om Gösta Berlings saga. En sådan undersökning 

skulle kunna ge kunskap om hur lärare formar samtalet och inkluderar eleverna trots stora 

skillnader mellan de båda versionerna av romanen. 
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