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1. Inledning 
Läs- och skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika funktionella 

begränsningar gällande förståelse och skapande av texter.1 Dyslexi utgör en av dessa faktorer 

till nedsatt funktionsförmåga men är inte den största. Vanligare faktorer är exempelvis 

bristfällig undervisning, koncentrationssvårigheter, för lite övning eller annat modersmål.2  

Det kan påstås vara ett grundläggande krav att alla människor bör ha en god läsförståelse 

och skrivförmåga för att kunna delta fullt ut i samhället. Enligt en studie som gjordes 2013 av 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) lider cirka 800 000 

personer av lässvårigheter i Sverige.3 För de människor som det av olika skäl brister i 

beträffande förståelsen av texter erbjuds det olika hjälpmedel av samhället. Dessa hjälpmedel 

kan exempelvis bestå av extrainsatt personal på skola eller andra stödjande insatser såsom 

möjligheten att lyssna på eller att läsa en lättläst version av en text.  

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är en statlig myndighet som verkar för att ge 

människor med läsnedsättning tillgång till individanpassade hjälpmedel. Verksamheten arbetar 

med uppdraget att alla människor i Sverige ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation 

oavsett läsförmåga eller funktionsvariation. Detta sker genom exempelvis talböcker, 

taltidningar, punktskriftsböcker med mera. MTM arbetar även med att framställa lättlästa 

böcker via sitt förlag LL-förlag. Förlaget arbetar både med omarbetning av redan existerande 

romaner till att bli lättlästa samt att skapa nya, lättlästa romaner.4 

Lättläst skönlitteratur tjänar naturligtvis ett stort pedagogiskt syfte då elever med 

lässvårigheter eller elever med svenska som andraspråk erbjuds en mer lättillgänglig text. Detta 

gör att dessa elevgruppers förutsättningar för att bli starkare läsare förbättras. Dock syftar inte 

litteraturundervisning enbart till att utveckla elevers läsförmåga utan den ska också utveckla 

elevers fiktionsförståelse.5 

Än så länge har få undersökningar utförts angående den lättlästa skönlitteraturen och dess 

möjligheter till att utveckla fiktionsförståelse. Svårigheter att läsa behöver inte nödvändigtvis 

																																																								
1 Specialpedagogiska skolmyndigheten, ”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi”, 
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/, (hämtad 2017-01-26). 
2 Specialpedagogiska skolmyndigheten, ”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi”,  
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/ (hämtad 2017-01-26). 
3 Statistiska centralbyrån 2013, Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter, 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0546_2013A01_BR_00_A40BR1302.pdf, s. 26–28, (hämtad 2017-
01-28).   
4 LL-förlaget, ”Vad är lättlästa böcker”, http://ll-forlaget.se/hem/vad-ar-lattlasta-bocker, (hämtad 2017-01-20). 
5 Skolverket 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
Stockholm: Skolverket, s. 160–161. För definition av begreppet fiktionsförståelse se avsnitt 2.1.  
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korrelera med förmågan till fiktionsförståelse vilket gör den lättlästa litteraturen intressant för 

närmare studier.  

För att kontrollera och utveckla elevers läsförståelse och fiktionsförståelse i skolan ställs 

vanligtvis frågor om den skönlitteratur som läses. Dessa frågor är formulerade för att få eleverna 

att tänka och arbeta med materialet antingen individuellt, i grupp eller i helklass. Jag vågar påstå 

att sådana boksamtal äger rum i varje klassrum som svenskämnet undervisas i. Frågan blir om 

frågorna alltid uppfyller det tilltänkta syftet.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Många elever möter svårigheter i sin läsning och är således i behov av hjälpmedel såsom lättläst 

litteratur. Som lärare är det enkelt att erbjuda denna litteratur som alternativ till originalverket. 

Men hur påverkas den litterära kompetensen av att elever läser lättläst skönlitteratur i stället för 

icke lättläst skönlitteratur?  

Ett syfte med föreliggande uppsats är att synliggöra de skillnader som uppstått vid LL-

förlags adaptation av Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken gällande 

karaktärsdjup och miljö. Jag vill utifrån detta diskutera hur LL-adapterad skönlitteratur i 

jämförelse med icke lättläst skönlitteratur tjänstgör i syftet att utveckla elevers 

fiktionsförståelse. Uppsatsens första frågeställning är följande:  

• Vilka skillnader beträffande karaktärsdjup och miljö kan skönjas mellan LL-

adaptationen och originalversionen av romanen Den allvarsamma leken? 

Ett andra syfte kan utkristalliseras beträffande de tillhörande arbetsfrågor som är formulerade 

till både originalversionen och adaptationen för att granska huruvida de form- och syftesmässigt 

skiljer sig åt. Jag ämnar föra fram en didaktisk diskussion där följande frågeställning dryftas: 

• Vilka skillnader finns mellan arbetsuppgifterna anpassade till de två olika versionerna 

av romanen och hur bidrar de till fiktionsförståelse? 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
För ungefär hundra år sedan började elever med föräldrar utan akademisk bakgrund dyka upp i 

amerikanska gymnasieskolor för första gången. Den nya elevgruppen var ofta de första i sin 

släkt att få möjligheten att studera vidare efter grundskolan. Myndigheterna blev oroade över 

att dessa elever skulle ha svårigheter att förstå språket i de läromedel som användes i 

undervisningen, vilket ledde till att man började mäta svårighetsgraden i språket i syfte att göra 

läromedlen mer lättlästa. Den tidiga forskningen koncentrerade sig bland annat på 
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meningslängd, ordlängd och syntax.6  Detta var starten för vad som idag har blivit en allt större 

fråga inom skolvärlden, det vill säga hur lättlästa läromedel och lättlästa texter bör utformas. 

Att läsa är något som idag krävs av alla människor i samhället menar Ingvar Lundberg och 

Monica Reichenberg i boken Vad är lättläst?. Vi kan inte delta i demokratiska processer vare 

sig det gäller politik, fack- eller föreningsliv och det är omöjligt att hålla sig orienterad i den 

värld vi lever i om vi inte kan förstå text.7  

 I följande kapitel kommer ett forskningsläge beträffande lättläst litteratur att presenteras men 

för att tydliggöra vissa centrala begrepp för studien kommer ett par nödvändiga definitioner 

inledningsvis att introduceras under två rubriker.  
 

2.1 Definition av fiktionsförståelse 

Vad innebär det att läsa och förstå fiktion? En förklaring av Ingrid Mossberg Schüllerqvist och 

Christina Olin-Scheller är att läsförståelse i grunden kan definieras som avkodning av text 

medan fiktionsförståelse förklaras som ”att kunna gå från ytan till djupet och att smälta samman 

större helheter av texten, att kunna gå utanför texten och jämföra med såväl egna upplevelser 

och andra texter och att kunna granska texten kritiskt”.8 Med utgångspunkt i den redovisade 

definitionen består fiktionsförståelse således av flera olika komponenter som binds samman till 

en. 

      I boken Hur gör man en litteraturläsare? diskuterar Örjan Torell konceptet litterär 

kompetens utifrån de tre begreppen konstitutionell kompetens, performanskompetens och 

literary transfer-kompetens. Med konstitutionell kompetens menar Torell att människan av 

naturen är fiktionsskapare, med vilket menas att fiktionsskapandet inte är inlärt eller socialt 

betingat.9 Till skillnad från den konstitutionella kompetensen avser performanskompetensen 

”den inlärda, konventionsstyrda förmågan att analysera och uttala sig om litterära texter”.10 

Torell lyfter fram att det är denna kompetens som odlas fram inom litteraturundervisningen i 

skolan.11 Avslutningsvis redogör Torell för literary transfer-kompetensen som förenklat handlar 

																																																								
6 Ingvar Lundberg & Monica Reichenberg 2008, Vad är lättläst?, Härnösand: Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, s. 38. 
7 Ibid., s. 10. 
8 Ingrid Mossberg Schüllerqvist & Christina Olin-Scheller 2011, Fiktionsförståelse i skolan: svensklärare 
omvandlar teori till praktik, Lund: Studentlitteratur, s. 11.   
9 Örjan Torell 2002, Hur gör man en litteraturläsare?: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och 
Finland: [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture] / Örjan Torell (red.) ..., 
Institutionen för humaniora, Härnösand: Mitthögskolan, s. 82. 
10 Torell 2002, 83.  
11 Ibid., s. 84. 
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om läsarens förmåga att koppla textens innehåll till sina egna erfarenheter. Han menar att denna 

kompetens är påvisat viktig för läsförståelsen men också ofta underskattad.12  

 Litterär kompetens utgörs således enligt Torell av spänningsfältet mellan dessa tre 

kompetenser och stämmer in på Mossberg Schüllerqvist och Olin-Schellers definition av 

begreppet fiktionsförståelse. Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller hävdar likt Torell att 

fiktionsförståelse kan förbättras genom läsning och förvärvande av litterära kunskaper. Dock 

kommer inte Torells uppdelning av den litterära kompetensen att användas i undersökningen 

utan det är begreppet fiktionsförståelse som står i centrum. 

 

2.2 Definition av LL-litteratur 

1968 gavs den första lättlästa romanen ut i Sverige vilket var en adaptation av författaren Per 

Anders Fogelströms Sommaren med Monika. 16 år senare kom den lättlästa nyhetstidningen 8 

SIDOR ut och 1987 bildades LL-stiftelsen av en enig riksdag i syftet att driva 8 SIDOR och ta 

över ansvaret för de lättlästa böckerna. 1991 startade LL-stiftelsen ett eget bokförlag, LL-

förlaget, med avsikten att ta fram både ny och gammal litteratur med en mer lättläst text. Tre år 

senare bytte LL-stiftelsen namn till Centrum för lättläst. Centrum för lättläst blev slutligen 2015 

en del av myndigheten MTM vars uppdrag är ”att vara ett nationellt kunskapscentrum för 

tillgängliga medier samt att arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och 

samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller 

funktionsnedsättning”.13 

 LL-förlagets målgrupp består bland annat av generellt lässvaga personer, personer med en 

diagnos (exempelvis dyslexi), personer med funktionsvariationer och personer med svenska 

som andraspråk. Förlagets böcker riktar sig således mot både yngre och äldre åldrar och ger ut 

ungefär trettio titlar om året av blandad karaktär.14 För att en text ska kunna klassas som lättläst 

har LL-förlaget tagit fram sex kriterier som bör uppfyllas: 
 

• Utgå från läsaren - anpassa texten till de läsare den vänder sig till 
• Tydlig röd tråd - texten ska ta tag i läsaren direkt 
• Vardagliga ord och kortare rader - men inte alltid korta meningar 
• Genomtänkt layout - text och bild ska samspela 
• Luftig formgivning, den text som läsare möter skall inte vara avskräckande 
• Tydligt sammanhang, läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper15 

 

																																																								
12 Torell 2002, s. 85. 
13 Myndigheten för tillgängliga medier, “Om oss”, http://www.mtm.se/om-oss/, (hämtad 2017-02-28). 
14 Maria Sundin 2007, Lättläst: så funkar det, Stockholm: Jure, s. 173. 
15 Myndigheten för tillgängliga medier, ”Om lätta texter”, http://www.mtm.se/bibliotek/om-latta-texter/, (hämtad 
2017-02-18).   
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Lundberg och Reichenberg kompletterar dessa sex kriterier i Vad är lättläst? med tio 

egenskaper vilka passar in på en lättläst text:  
 

   Lättlästa texter 
•    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 exempel16 

 

LL-förlaget kategoriserar de lättlästa romanerna i tre olika nivåer där nivå ett beskrivs som 

lättast, nivå två som lättare och nivå tre som lätt. På den enklaste nivån, det vill säga nivå ett, 

har texterna ett enkelt innehåll, skrivs i tidsföljd och innehåller många bilder. Språket består till 

största del av huvudsatser. Målgruppen för dessa böcker är personer med utvecklingsstörning 

och grupper med särskilda behov.17  

 Nivå två riktar sig mot personer utan intellektuella funktionsvariationer men med 

lässvårigheter, till exempel invandrare, dyslektiker och ovana läsare. Texterna innehåller bilder 

och består av enkla ord och om ett svårt ord finns med förklaras det. Detta är den allra vanligaste 

nivån på de texter som Centrum för lättläst distribuerar.18  

 Nivå tre är den svåraste nivån. Texterna är längre och kan vara helt utan bilder även om de 

ibland förekommer. Orden är ovanligare och svårare och bildspråk kan ibland finnas med. 

Meningarna är längre och innehåller vid vissa tillfällen bisatser. Den primära målgruppen har 

inga intellektuella funktionshinder och har goda förkunskaper om textens innehåll. Det kan 

handla om läsare som är otränade i det svenska språket eller är dyslektiker exempelvis.19  

 Något som bör uppmärksammas är att dessa tre nivåer inte är explicit riktade mot lättläst 

skönlitteratur utan för LL-litteratur i allmänhet. Det betyder att det inte finns några kriterier 

som är avsedda för just skönlitteratur vilket gör att exempelvis fiktionsförståelse försvinner ur 

fokus vid framtagningen av lättläst skönlitteratur. Detta bestyrker en studie som denna då det 

finns ett behov av att studera den lättlästa skönlitteraturen eftersom den givetvis bör ge lika stor 

möjlighet till utveckling av fiktionsförståelse som ordinarie skönlitteratur. 

																																																								
16 Lundberg & Reichenberg 2008, s. 8. 
17 Sundin 2007, s. 175. 
18 Ibid., s. 175. 
19 Ibid., s. 175–176. 
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2.3 Tidigare forskning om lättläst litteratur 

Som tidigare nämnts under huvudrubriken för detta kapitel har forskning om lättläst litteratur 

ofta kommit att handla om den språkliga uppbyggnaden beträffande syntax, mängden svåra ord 

och meningslängd. I min undersökning ämnar jag inte fokusera på den språkliga uppbyggnaden 

i verken då mitt syfte med uppsatsen är att belysa hur de två olika versionerna tjänstgör i 

avsikten att utveckla elevers fiktionsförståelse. För att synliggöra det rådande forskningsläget 

kommer jag likväl inledningsvis att presentera forskning som behandlar den språkliga 

uppbyggnaden. Därefter redogör jag för vad den aktuella forskningen säger om LL-litteratur, 

frågekultur och dess möjligheter till utveckling av fiktionsförståelse.  

 Håkan Borgström diskuterar i sin artikel ”Läsförståelse – lättare med rätt bagage” publicerad 

i Vetenskapsrådets bok Den hemliga läskoden – aktuell forskning om läsning varför vissa texter 

är svårlästa. Borgström lyfter fram Lars Melins forskning om texters begriplighet. Faktorer som 

kan göra läsningen svår är exempelvis nivån på språket och mängden information som packas 

in på en liten plats. Meningar med bisatsflätning, långa fraser och sammansatta ord är ytterligare 

medverkande krafter som försvårar läsningen. Melins forskningsresultat visar att en god läsare 

anpassar sin läshastighet till komplexitetsgraden medan svaga läsare inte korrigerar 

läshastigheten till textformen. Forskningsresultatet visade även att de flesta av 

försökspersonerna föredrog en gles text framför en komprimerad text, även om de tog den 

komprimerade texten på större allvar.20 

 I artikeln nämns även Monica Reichenberg, som när hon under sin lärarkarriär uppfattade 

att hennes elever hade svårt att ta till sig informationen i läroböckerna, genomförde en 

undersökning. Hon fann att innehållet i läromedlen var kompakt och innefattade många av de 

element som gör text svårläslig. Denna brist på tydlig information ställer således höga krav på 

läsarna som måste läsa mellan raderna och fylla i det som författarna utelämnat.21 Detta 

synliggör en påtaglig problematik gällande arbetsmaterial i skolan där elevers läsförmåga tas 

för givet, vilket leder till att eleverna måste anstränga sig att fylla de luckor som egentligen inte 

borde vara tomma. 

 Lundberg och Reichenberg framhäver emellertid i Vad är lättläst? att LL-litteratur inte får 

reduceras till språkliga förenklingar. Skönlitterär läsning är mer än bara språklig avkodning. 

																																																								
20 Håkan Borgström 2006, Den hemliga koden – aktuell forskning om läsning, Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 
62–63.   
21 Ibid., s. 65. 
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Hänsyn måste tas till läsarnas tolkningsramar och således hela samspelet mellan läsare och text 

för att fiktionsförståelsen inte ska påverkas vid framställning av LL-litteratur.22  

Samtliga forskare är följaktligen eniga i frågan om att LL-litteratur kan ha en positiv 

inverkan på svaga läsare även om den också kan medföra vissa problem. Walter Kintsch och 

James Miller gjorde 1981 en undersökning om hur svaga läsare påverkades av en text med 

reducerade textluckor. Kintsch och Miller omarbetade en text i syfte att göra texten mer lättläst 

genom att förklara det som ursprungligen utelämnats i texten. Denna studie visade att svaga 

läsare gynnades av den extrainsatta informationen medan de starka läsarna inte utmanades 

tillräckligt.23 Litteratur måste således anpassas individuellt för att läsarna ska både förstå och 

utmanas i sin läsning.  
 

2.4 Tidigare forskning om frågekulturen i skolan 

För att knyta an problemkomplexen med lättläst litteratur till skapandet av fiktionsförståelse 

vrider jag strålkastarljuset mot arbetsmaterial framtaget explicit till skönlitteraturen. Sten-Olof 

Ullström har i sin forskning funnit att tre kategorier av frågor används i skolan vid läsning av 

skönlitteratur. Den första kategorin är (1) läskontroll och utgörs av handlings- och 

detaljorienterande frågor och uppehåller sig således inte nödvändigtvis inom fiktionen. Den 

andra kategorin är (2) flykt från texten och förflyttar läsaren bort från texten genom att 

exempelvis aktualisera samhällsproblem. Meningen med dessa frågor är att eleverna ska 

inkorporera sina egna erfarenheter i texten. Den tredje kategorin är (3) att dikta vidare där 

fiktionen fungerar som inspiration för eget skrivande. Som framgår i Ullströms studie 

uppmärksammas inte den skönlitterära texten explicit i två av dessa kategorier och ingen av de 

tre kategorierna stannar nödvändigtvis inom fiktionens ramar.24 Dessa tre kategorier av frågor 

kan följaktligen inte påstås stimulera delaktighet i fiktionsskapande genom läsning av 

skönlitteratur och kan knappast heller sägas inspirera till att utveckla föreställningsvärldar. 

Detta blir således betydelsefullt att granska i min studie då både original- och LL-versionen 

erbjuder tillhörande arbetsmaterial lämpligt för skolbruk.  

																																																								
22 Lundberg & Reichenberg 2008, s. 31–32.  
23 Walter Kintsch & James Miller 1981, “Readability: A view from cognitive psychology”, i Teaching Research 
Reviews. Newark, DE: International Reading Association, s. 220–222.   
24 Sten-Olof Ullström 2009, ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan” i Läsa bör man…? – 
den skönlitterära texten i skola och utbildning, Lena Kåreland (red.), 1. uppl. Stockholm: Liber, s. 125–127. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Litteraturanalyser har alltid utförts men vad i litteraturen som har analyserats har förändrats 

genom tiden. Från och med romantiken var analytikernas centrala fråga vad författarna ville 

förmedla i sina texter.  Denna fråga gjorde att författarnas biografiska bakgrund söktes och 

analyserades med syftet att förstå verken. En annan metod med gammalt ursprung är 

komparativ forskning vilken liksom namnet antyder går ut på att jämföra texter med varandra. 

Under 1900-talet skedde dock ett paradigmskifte när nykritiken etablerades. Närläsning som 

metod blev vanligare och texten började undersökas som ett självständigt fenomen i stället för 

en produkt av författarens liv och levnadsmiljö. Litteraturen började nu ses som en behållare 

fylld av betydelse för läsaren att plocka upp. Läsaren och dennes tolkning blev således ett viktigt 

föremål för undersökning.25  

Denna receptionsforskning har sedan kommit att forma en stor del av synen på hur och varför 

vi människor läser. Forskningsinriktningen tar avstamp i teorin om att det är när läsaren läser 

som en text får sin mening. En text utan läsare är följaktligen bara ord utan betydelse. Denna 

skola företräds av teoretiker såsom Wolfgang Iser, Stanley Fish, Louise Rosenblatt och 

Jonathan Culler.26 Gemensamt för dessa fyra är alltså deras ståndpunkt att det är i mötet mellan 

text och läsare som mening skapas, men trots denna enighet går åsikterna isär beträffande hur 

detta sker.  

Det finns således utrymme för självständiga tolkningar i mötet mellan text och läsare vilket 

blir en viktig utgångspunkt i denna undersökning. En andra premiss är det faktum att olika 

texter lämnar olika stort utrymme för tolkning och att det således påverkar läsarens 

fiktionsförståelse vid läsning. Liksom Joseph Conrad skrev en gång till en av sina vänner: ”Du 

förstår att som författare skriver jag egentligen bara halva boken. Resten är läsarens bidrag, där 

han med sitt medskapande, aktiva tolkningsarbete slutför verket. Gud give, att jag får begåvade 

läsare”.27  

Wolfgang Iser är receptionsteoretiker och har bidragit med mycket inom forskningsfältet 

med sitt begrepp textens tomma luckor. Med detta begrepp understryker han den interaktion 

som sker mellan läsare och text eftersom läsaren i denna dynamiska process måste fylla de 

utrymmen som lämnas tomma i texten med sina egna erfarenheter och referensramar. Texten 

får därmed den betydelse som läsaren tilldelar den.28   

																																																								
25 Lars Wolf 2002, Läsaren som textskapare, Lund: Studentlitteratur, s. 14–15.   
26 Ibid., s. 21. 
27 Lundberg & Reichenberg 2008, s. 30. 
28 Wolfgang Iser 2000, The range of interpretation, New York: Columbia University Press, s. 5, 62–63 & Iser, 
Wolfgang 1978, The act of reading: a theory of aesthetic response, London: Routledge, s. 34–36.   
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I denna process fördelar läsaren delar av den lästa texten i grupper och möjliggör således en 

interaktion mellan dem. Det är i denna växelverkan som textluckor skapas och läsaren blir 

följaktligen tvungen att sammanlänka de olika delarna för att skapa förståelse. Här skapas något 

som Iser kallar för ”gestalt”, det vill säga en organiserad helhet som ska förstås som mer än 

enbart summan av de grupperade delarna. Denna ”gestalt” projicerar således inte en sann 

mening av texten utan är den särpräglade tolkning som varje individ för med sig.29 Det innebär 

att ett samband mellan textluckor och text blir nödvändigt för att läsaren ska kunna förstå och 

tolka texten men även att olika texter kan ger mer eller mindre utrymme för självständiga 

tolkningar.30  

Det är viktigt att texten erbjuder ett sammanhang för att läsaren ska kunna ta del av och 

interagera med textens appellstruktur. Genom att läsaren har tillgång till en text som erbjuder 

just sammanhang och interaktion förflyttar sig läsaren in i fiktionen och fyller textens tomrum.31 

Om en text är detaljerad i sin utformning och inte lämnar något utrymme för textluckor finns 

det heller inget utrymme för självständiga tolkningar.  

En annan receptionsteoretiker som rör sig inom fiktionsförståelsens spelplan är Judith A. 

Langer. Langer urskiljer fyra faser som läsaren genomgår i utvecklandet av de kognitiva 

föreställningsvärldar som krävs för att skapa fiktionsförståelse. I fas (1) ”att vara utanför och 

kliva in i en föreställningsvärld” vandrar läsaren in i texten och skapar förståelse genom det 

som explicit står uttryckt i texten. I fas (2) ”vara i och röra sig igenom en föreställningsvärld” 

skapar läsaren förståelse genom att nyttja både erfarenheter och kunskaper från det egna livet 

vid tolkning av en skönlitterär text. Läsaren använder sig följaktligen av textens tomma luckor 

för att skapa mening. Om läsaren tappar fokus och hamnar utanför föreställningsvärlden får 

läsaren använda sig av den första fasen för att åter träda in i föreställningsvärlden med hjälp av 

erfarenheter och kunskaper.32  

I fas (3) ”att stiga ut ur och tänka över det man vet” distanserar sig läsaren från den 

skönlitterära texten och använder den i syftet att skapa förståelse i det egna livet. Läsaren tar 

således ett steg ut från fiktionen i syftet att jämföra den verkliga världen med den fiktiva. Denna 

fas inträffar sällan under själva läsandet utan sker i efterhand.33  

																																																								
29 Wolfgang Iser 1972, The Reading Process: a Phenomenological Approach in New Literary History, Vol. 3, 
No. 2, On Interpretation, s. 289.   
30 Ibid., s. 282–284. 
31 Maria Ulfgard 2013, ”Resor från skolbänken? Om iscensättningen av litteraturläsning i grundskolans 
läroböcker i svenska” i Resor i tid och rum 2013, Anette Årheim m.fl. (red.), Göteborg: Makadam, s. 371. 
32 Judith A. Langer 2005, Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, 
Göteborg: Daidalos, s. 31–33. 
33 Ibid., s. 33–34.  
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Fas nummer (4) ”stiga ut ur och objektifiera upplevelsen” kräver av läsaren att denne 

objektifierar läsupplevelsen för att skapa sammanhang i och förstå texten.  För att kunna 

objektifiera och fördjupa sin fiktionsförståelse krävs det att läsaren hämtar begrepp och verktyg 

från den litteraturvetenskapliga kunskapsdomänen.34   

Genom att ta mig an materialet med hjälp av dessa teorier ämnar jag utröna på vilket sätt de 

två undersökta versionerna av Den allvarsamma leken bidrar till utvecklingen av 

fiktionsförståelse, samt i vilken utsträckning.  

4. Material och metod 
I följande kapitel kommer studiens material och de metodologiska avvägningar som gjorts att 

presenteras i syfte att klargöra hur analysen kommer att genomföras. 

 
4.1 Material 

I föreliggande undersökning kommer den senaste utgåvan av romanen Den allvarsamma 

leken35 från 2016 författad av Hjalmar Söderberg att jämföras med LL-förlagets adaptation av 

samma roman som gavs ut samma år.36 Valet av utgåva gällande originalversionen motiveras 

med att ett gediget arbetsmaterial finns bifogat i verket. Den allvarsamma leken är i den lättlästa 

adaptationen återberättad av Johan Werkmäster och beskrivs på LL-förlagets hemsida ligga på 

nivå tre i svårhetsgrad, vilket betyder att verket befinner sig inom den svåraste kategorin på LL-

förlagets skala. De två versionerna kommer fortsättningsvis att benämnas ”originalet” och ”LL-

adaptationen” i undersökningen. Jag är medveten om att det inte är originalutgåvan som 

granskas utan en version utgiven drygt hundra år senare men jag väljer för tydlighetens skull 

att referera till originalet. 

För att besvara undersökningens andra frågeställning kommer de två olika versionernas 

tillhörande arbetsmaterial att jämföras. Till den senaste utgåvan från 2016 av Den allvarsamma 

leken bifogas 19 arbetsuppgifter i de sista sidorna av romanen och till LL-förlagets adaptation 

kan ett arbetsmaterial på 52 uppgifter påträffas på MTM:s hemsida.37 

																																																								
34 Langer 2005, s. 34–36. 
35 Hjalmar Söderberg 2016a, Den allvarsamma leken, Stockholm: Albert Bonniers förlag. 
36 Hjalmar Söderberg 2016b, Den allvarsamma leken, 1. uppl. Johanneshov: LL-förlaget. 
37 Jenny Edvardsson 2016, Den allvarsamma leken – funderingsfrågor, diskussion, skriv- och 
fördjupningsuppgifter, http://www.mtm.se/contentassets/83e29b93363a44d5b1602080ee76dd92/den-
allvarsamma-lekten---funderingsfragor-diskussion-skriv--och-fordjupningsuppgifter4.pdf, Myndigheten för 
lättillgängliga medier (hämtad 2017-02-17). 
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Arbetsmaterialet till LL-adaptationen är framtaget av en lärare och riktar sig explicit mot 

svenskundervisningen i både högstadie- och gymnasieskolan. Materialet består av 47 

funderingsfrågor, två diskussionsuppgifter, två skrivuppgifter och en fördjupningsuppgift.  

 Till originalversionen hör 16 diskussionsfrågor och tre fördjupningsuppgifter. Det 

framkommer inte vem eller vilka som har formulerat dessa uppgifter och de är inte uttryckligen 

utformade för skolbruk då de är rubricerade som ”bokcirkelmaterial” vilket således blottar en 

eventuell svaghet i undersökningen. Emellertid ser jag inte det som ett stort problem eftersom 

de med stor sannolikhet skulle kunna användas i undervisning och även åskådliggör en tydlig 

tänkt struktur för vidare arbete med romanen.  

 

4.2 Metodologiska avvägningar 

Metoden för uppsatsen blir en narrativ, komparativ textanalys där både Den allvarsamma leken 

och LL-adaptationen av romanen kommer att närläsas. Tillika kommer en litteraturdidaktisk 

analys att appliceras på texternas tillhörande arbetsuppgifter.  

 Jag kommer att dela upp studien i tre olika analyskategorier för att ge den struktur. Dessa tre 

kategorier är (1) karaktärsdjup, (2) miljö och (3) arbetsuppgifter.  I den förstnämnda kategorin 

kommer verkets mest betydande figur Arvid Stjärnblom att analyseras utifrån begreppen rund, 

platt, dynamisk och statisk.38 Är en karaktär rund tillskrivs denne flera och detaljrika 

egenskaper. Är karaktären i stället platt har denne få karaktärsdrag. En statisk karaktär förändras 

inte under berättelsens gång utan handlar såsom läsaren förväntar sig medan en statisk karaktär 

förändras under berättelsens gång.39  

Fokus kommer även läggas på Arvids eventuella direkta och indirekta karaktärisering. 

Direkt karaktärisering var vanligare förr i tiden och innebär att berättaren eller någon annan 

explicit redogör för karaktärens inre egenskaper och känslor. Den direkta karaktäriseringen 

kom senare att anses problematisk eftersom jaget framstår som en stabil och helt överblickbar 

storhet vilket ledde till att indirekta metoder blev allt vanligare. En indirekt karaktärisering 

innebär att läsaren får ett större ansvar som medskapare och själv får läsa in karaktärernas 

egenskaper.40 Finns det en hög grad av indirekta karaktäriseringar kommer förmodligen också 

fler luckor att lämnas i texten åt läsaren att fylla.41 Konfronteras en läsare med luckor i texten 

utmanas också denne till högre grad i sin fiktionsförståelse. Jag kommer att presentera relevanta 

																																																								
38 Claes-Göran Holmberg & Anders Olsson 1999, Epikanalys. En introduktion, Lund: Studentlitteratur, s. 61–63. 
39 Ibid., s. 61–63. 
40 Ibid., s. 62. 
41 Ibid., s. 62. 



	 12 

utdrag ur såväl originalversionen som LL-adaptationen i syftet att redogöra för vad som har 

bevarats, tagits bort eller förändrats.   

Den andra analyskategorin är miljö. I romaner fästs varierande stor vikt vid att beskriva den 

miljö som karaktärerna placeras i. Med miljöer menas geografiska bestämningar såsom städer 

men också en speciell plats såsom ett sovrum exempelvis.42  

 I LL-litteratur väljs ofta delar av originalverket bort för att hålla romanen fri från 

ovidkommande delar som kan distrahera läsaren. Det kan bidra till att läsaren får svårt att skapa 

inre bilder under läsningen eftersom det bevisligen är svårt att både skriva enkelt och 

engagerande.43 Därför är det är intressant att studera hur miljön som är betydande för just 

skapandet av bilder beskrivs i LL-adaptationen jämfört med originalet. Jag kommer likt den 

första kategorin att presentera relevanta exempel från de båda versionerna och jämföra hur stor 

plats miljön upptar i berättelsen.  

 Den tredje analyskategorin behandlar frågorna som är utarbetade till originalversionen och 

LL-adaptationen. Sten-Olof Ullström lyfter fram hur uppgifter och frågor brukligen formuleras 

i läroböcker. Han menar att skolans verksamhet till hög grad är bestämd av uppgifter och 

uppgiftslösning vilket understryker vikten av att studera dessa.44 Det blir således betydelsefullt 

att studera huruvida LL-versionen och originalets arbetsuppgifter bidrar till att skapa 

fiktionsförståelse eller inte. 

Liksom de flesta kvalitativa studier kommer mina egna tolkningar att ligga till underlag för 

denna undersökning. För att öka studiens reliabilitet kommer således exempel ur båda böckerna 

att presenteras inom de tre kategorierna under analysens gång. Genom detta ges belägg för mina 

tolkningar och sålunda säkerställs studiens transparens. Jag framhåller metoden som reliabel i 

detta avseende eftersom det resultat jag syftar till att föra fram kommer säga något värdefullt 

om materialet. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
42 Claes-Göran Holmberg & Anders Olsson 1999, s. 68–69. 
43 Sundin 2007, s. 219. 
44 Ullström 2009, s. 122. 
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5. Analys 
I föreliggande avsnitt kommer romanen Den allvarsamma leken och LL-adaptationen att 

analyseras utifrån tre utvalda kategorier. De observationer som görs kommer systematiskt att 

redovisas under påföljande underrubriker.   

	
5.1 Karaktärsdjup 

Genomgående skiljer sig karaktärsbeskrivningen markant mellan de två olika versionerna, 

vilket i sig inte är besynnerligt eftersom originalversionen omfattar 292 sidor medan LL-

versionen bara omfattar en dryg tredjedel så många, 110 sidor. LL-adaptationens text är också 

några punkter större och omarbetade från långa meningar till korta stycken. Det är således 

omöjligt för LL-adaptationen att innefatta samma mängd information som originalet. Frågan 

blir följaktligen vad för information som tagits bort och hur detta påverkar utvecklingen av 

fiktionsförståelse.  

 Arvid Stjärnblom är romanens protagonist och det är till största del genom hans perspektiv 

och tankar som läsaren upplever romanen, undantaget originalversionens första 16 sidor där 

Lydia perspektiveras. Arvid framställs som en ung, osäker man i början av romanen. Han 

kommer från enkla familjeförhållanden i Värmland och söker därför lyckan i Stockholm i 

stället. Han får genom sin släkting baron Freutiger ett dåligt betalt arbete på tidningen 

Nationalbladet där han korrekturläser artiklar. Tack vare Freutiger hamnar Arvid i gott sällskap 

och träffar högt uppsatta personer inom Stockholms kulturliv och det är på en tur till konstnären 

Anders Stilles sommarstuga på Runmarö som Arvid träffar hans dotter Lydia Stille. Detta blir 

inledningen på vad som kan påstås vara en av Sveriges mest lästa kärlekshistorier.  

Beträffande karaktärsbeskrivningen finns det åtskilligt att diskutera. I originalversionen 

används mestadels en tredjepersonsberättare men ibland även ett jag-perspektiv där Arvid själv 

berättar om sina förehavanden. I den lättlästa versionen däremot används bara en allvetande 

berättare vilket gör att vissa tankegångar går förlorade. I båda versionerna används en direkt 

karaktärisering vilket innebär att det inte ställs lika höga krav på läsarens medskapande förmåga 

eftersom berättaren alltid redogör för Arvids tankar och känslor. Dock är den direkta 

karaktäriseringen mer explicit i LL-adaptationen, som omedelbart bjuder in läsaren till Arvids 

tankar. De fyra första meningarna lyder: ”Arvid Stjärnblom tänkte på Lydia Stille. Hon var 18 

år och mycket vacker. De hade träffats under sommaren på Runmarö i Stockholms skärgård. 

Han hade kysst henne flera gånger.”45 I originalversionen hoppar läsaren rakt in i Lydias 

																																																								
45 Söderberg 2016b, s. 3. 



	 14 

skärgårdsliv och vet ingenting om vad Arvid tänker till en början, vilket kräver mer av läsaren. 

Tvärtom framgår det inte förrän elva sidor in i romanen att det pågår en romans mellan Arvid 

och Lydia fastän ledtrådar ges, och då är det ur Lydias perspektiv som läsaren tar del av 

kärlekshistorien. Arvids skärgårdsbesök avslutas i originalversionen med en båttur mot 

fastlandet där han tänker tillbaka på besöket och resonerar kring deras förhållande:  
 

Kandidat Stjärnblom satt med slutna ögon och rodde sin vänsteråra. Han tänkte på något som Lydia hade 
sagt till honom i bersån. Hon hade sagt: jag tror på dig. Ja, herregud, det var ju mycket bra! Mycket 
glädjande och bra – om det bara hade stannat vid det… Men så hade hon sagt: jag kan vänta. Och det var 
inte bra – inte bra! Jag tål inte tanken på att någon går och väntar på mig. Att någon går och väntar sig något 
av mig. Skall jag ha den tanken ständigt över mig, då –  blir det aldrig något av mig… 
  Och för resten, tänkte han, jag är tjugotvå år, hela livet ligger ju framför mig. Att gå och binda sig nu – 
för hela livet! Nej, man måste akta sig för att bli fast. Man måste åtminstone leva en liten smula först. 
  Men på samma gång gick det en varm flodvåg genom hans varelse, då han mindes hennes kyssar. Och 
han undrade för sig själv om hon verkligen var en oskyldig flicka.  

I sådana tankar satt kandidat Stjärnblom medan han med slutna ögon och sammanbitna tänder rodde sin 
vänsteråra i ett stilla, nattligt vatten, som speglade grantoppar och stjärnor.46 
 

I LL-adaptationen är denna tankegång endast fragmentariskt bevarad och vissa otydliga partier 

är förtydligade. Även miljön är utbytt, Arvid befinner sig i sin bostad i Stockholm:  
 

Arvid satt på sitt rum och tänkte på Lydia.  
Han tänkte på vad hon sa  
den sista gången de träffades på Runmarö.  
Jag kan vänta på dig, hade hon sagt. 
 
Arvid tyckte mycket om Lydia, 
kanske var han till och med kär i henne. 
Men han ville inte att hon skulle 
gå och vänta på honom. Han ville vara fri. 
Han var ju bara 22 år och hade hela livet  
framför sig. Han kunde inte gifta sig än. 
Han måste få leva först, träffa andra kvinnor.47  
  

I dessa två fylliga citat synliggörs vissa markanta skillnader versionerna emellan. Inledningsvis 

är miljön utbytt eftersom LL-förlaget i återberättandet valt att inte porträttera båtresan hem från 

skärgårdsbesöket.  

I det första citatet får läsaren direkt kontakt med Arvids tankar. Han tänker tillbaka på det 

förgångna; på vad Lydia sagt till honom och värderar det. Ett tydligt exempel på när en textlucka 

suddats ut i omarbetningen från original till lättläst kan hittas i dessa stycken.  I originalet 

framgår det att Arvid har känslor för Lydia genom formuleringen: ”Men på samma gång gick 

det en varm flodvåg genom hans varelse, då han mindes hennes kyssar”48 medan det i LL-

																																																								
46 Söderberg 2016a, s. 30–31. 
47 Söderberg 2016b, s. 7. 
48 Söderberg 2016a, s. 31. 
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adaptationen uttrycks att Arvid ”kanske till och med” är kär i Lydia.49  Således lämnas det 

mindre utrymme för tolkning i adaptationen.  

 Ett liknande exempel återfinns i samma avsnitt. I originalet resonerar Arvid kring giftermål 

och ansvar och menar att han inte har någonting att erbjuda Lydia, samt att han inte vill binda 

upp sig under tiden han blir redo eftersom han inte vill känna press över att behöva åstadkomma 

någonting. Han menar att ”man måste akta sig att bli fast” och att ”man måste leva en liten 

smula först”.50 I LL-adaptationen uttrycks samma parti mer rättframt: ”Han måste leva lite först, 

träffa andra kvinnor”.51 Följaktligen har en textlucka tagits bort i adaptationen för att undvika 

oklarheter.  

 Det är således ungefär samma information som erbjuds i båda exemplen med den skillnaden 

att läsaren i originalversionen får en kompletterande mängd stoff i tankegångar och 

resonemang. Att läsaren i originalet erbjuds att följa med i Arvids tankar gör således att 

karaktärsuppfattningen också blir en helt annan. I LL-adaptationen framstår Arvid som platt 

medan hans resonemang gör honom till en rund karaktär i originalversionen.  

 I originalversionen går det att läsa: ”Arvid Stjärnblom var icke utan självkänsla; men han 

saknade självförtroende. Han betraktade sig icke som en misslyckad och värdelös företeelse, 

men han misströstade om sin förmåga att inom en överskådlig framtid bringa det värde, han 

möjligen ägde, fram i dagen”.52 Detta parti samt en halv sida till saknas helt i LL-adaptationen, 

där följande stycken i originalet beskriver Arvids längtan efter Lydia. Dessa bortvalda stycken 

inrymmer värdefull information om Arvid som bidrar till förståelse för hans karaktär och de val 

han gör berättelsen igenom. 

 Genomgående faller bitar bort från originalet i LL-adaptationen beträffande Arvids liv vid 

sidan av Lydia. Vid ett flertal tillfällen umgås Arvid med sina bekanta vilket inte nämns i LL-

adaptationen,53 och de detaljer som inte har ett påtagligt värde för kärlekshistorien exkluderas. 

Ett tydligt exempel är det faktum att Arvid i originalversionen har en utomäktenskaplig son 

med en kvinna han endast är vagt bekant med. Sonen hamnar hos en fosterfamilj efter födseln 

och omtalas ett fåtal gånger i romanen, men denna parentes är ändå så pass stor att ett helt 

samtal om sonen äger rum mellan Arvid och hans far vid ett besök i Värmland.54 Denna 

information presenteras således inte i LL-adaptationen. 

																																																								
49 Söderberg 2016b, s. 7. 
50 Söderberg 2016a, s. 31. 
51 Söderberg 2016b, s. 7. 
52 Söderberg 2016a, s. 33. 
53 Se sidorna 60–64 och 224–228 i originalversionen av Den allvarsamma leken. 
54 Söderberg 2016a, s. 118–122. 
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Arvids stora litteraturintresse upptar också ett betydande utrymme i originalverket där 

många intertextuella referenser finns med. Henrik Ibsen, Emilé Zola, Honoré de Balzac och 

Napoleon III är exempel på namn som figurerar i originalet men inte tilldelas plats i den lättlästa 

romanen. Arvid belyses således utifrån flera olika perspektiv i originalet medan den lättlästa 

versionen inte ger samma komplexa bild av hans karaktär.  

Beträffande karaktärsgestaltningen går läsaren också miste om bakgrundsinformation och 

drömmar i LL-adaptationen. Arvid har ljugit för sin fru Dagmar och sagt att han ska spendera 

tid med en påhittad vän, konstnären Hans Bergling, under ett par dagar men tillbringar i stället 

den tiden med Lydia. Dessa sidor är till stor del borttagna i den lättlästa versionen, endast 

brottstycken finns bevarade. Det som läsaren går miste om i LL-versionen är hur Arvid och 

Lydia umgås och diskuterar livet och framtiden, men också hur de samtalar vardagligt med 

varandra.55  

  Genomgående i LL-adaptationen är det små partier och detaljer som valts bort, och dessa 

har ofta innehållit fragment vilka har kunnat betraktas som irrelevanta för själva 

kärlekshistorien. Ett exempel på när en stor del av romanen fallit bort påträffas i slutet av 

romanen. En osämja har uppstått mellan kärleksparet och Arvid lever i misär. Han kallar denna 

höst ”källargången” och för första gången får läsaren en tydlig inblick i Arvids vardagsliv med 

hans och Dagmars gemensamma barn. Dock skuggas umgänget med barnen av en djup ångest:  
 

En dag då han gungade lilla Astrid på sitt knä, överraskade han sig själv med denna tysta tanke: Vad skall 
du bli när du blir stor, lilla barn – en Dagmar, som narrar till sig en man och sedan slår sig till ro med det 
vunna bytet, eller en Lydia, som lockar till sig den ena mannen efter den andra och aldrig slår sig till ro, 
förrän ålderdomen eller döden sätter punkt för trafiken…56 

 

	

Detta citat belyser Arvids tankegång, men även hans kvinnosyn, och är borttagen ur LL-

adaptationen. Läsaren förväntas således räkna ut hur Arvid ser på både sin fru och älskarinnan 

Lydia eftersom det aldrig förklaras.  

 Med utgångspunkt ur detta påvisas det att LL-adaptationen visserligen fyller många av de 

textluckor som lämnas i originalversionen eftersom omformuleringar i texten har gjorts för att 

i klartext redogöra för exempelvis känslor och tankar. ”En varm flodvåg”57 blir i LL-

adaptationen ”kär”58 exempelvis. Dock åskådliggörs det även att LL-adaptationen enligt 

Wolfgang Isers receptionsteori erbjuder desto fler textluckor; mycket av den information som 

faktiskt förklarar och tydliggör Arvids känslor och karaktär utelämnas i LL-adaptationen. Detta 

																																																								
55 Söderberg 2016a, s. 92–198. 
56 Ibid., s. 236–237. 
57 Ibid., s. 31. 
58 Söderberg 2016b, s. 7. 
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innebär att det ställs stora krav på läsaren av LL-adaptationen eftersom denne måste gissa sig 

till karaktärens känslor och tankar. En läsare som inte erbjuds tydliga samband mellan text och 

textlucka kommer därmed inte kunna fylla luckan med en meningsfull tolkning vilket 

följaktligen kan påverka förståelsen av den lättlästa adaptationen. I originalversionen är 

textluckorna tydligt förankrade i texten eftersom känsloupplevelser och handlingsmotiv alltid 

är förklarade, om så med avancerade begrepp, formuleringar eller referenser.59 

	 Sammanfattningsvis skildrar originalversionen en mängd olika känslobeskrivningar och 

handlingsmotiv, vilka i LL-adaptationen ofta kokas ihop till en enda. Detta gör att karaktären 

upplevs som platt och statisk i LL-adaptationen medan karaktären i originalet upplevs som rund 

och dynamisk eftersom karaktärsbeskrivningen förefaller mer nyanserad. 

 

5.2 Miljö 

I min analys definierar jag inte bara miljö som den fysiska miljö vilken karaktärerna befinner 

sig inom utan också som romanens samhällskontext. Jag är således tämligen generös med 

miljöbegreppet med syftet att åskådliggöra flera aspekter av fiktionsförståelsespektrumet.   

Det existerar flera konstnärliga grepp för författare att använda sig av i syfte att förstärka 

och belysa karaktärer. Ett exempel på det kallas analogisk förstärkning och kan innefatta en 

mängd olika tekniker. Ett effektfullt sådant är att placera figurer inom en viss miljö. 

Karaktärernas känslotillstånd, personlighet och intressen korrelerar med miljön och förstärker 

således karaktärsuppfattningen och förståelsen av personer i ett narrativ.60  

 I Den allvarsamma leken återfinns många exempel på detta. En tydlig analogisk förstärkning 

förekommer under romanens hela tre första sidor där Lydia perspektiveras. Nedan lyder ett kort 

exempel på när miljön förstärker Lydias karaktärsgestaltning: 
 

Så böjde hon sig framöver och simmade ut på det smaragdklara djupet. Hon njöt av att känna vattnet bära 
sig – hon kände sig så lätt. Hon simmade lugnt och tyst. Hon såg inga abborrar idag; annars brukade hon 
leka litet med dem ibland. En gång hade hon varit så nära att fånga en med handen, att hon stack sig på 
hans ryggfena.  
  Väl i land igen for hon hastigt över kroppen med handduken och lät sedan torka sig torr av solen och 
den lätta sommarbrisen. Så sträckte hon ut sig på en flat strandhäll, som vågorna slipat blank. Först lade 
hon sig på magen och lät solen bränna ryggen. Hon var redan alldeles brun över hela kroppen – lika brun 
som i ansiktet.61  

 

Här låter Söderberg läsaren att lära känna Lydia med hjälp av miljön. Eftersom detta är det 

första som läsaren får ta del av i romanen sätter det också prägel på hur man fortsättningsvis 

																																																								
59 Iser 1972, s. 289.   
60 Jimmy Vulovic 2013, Narrativanalys. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 65–67. 
61 Söderberg 2016a, s. 13–14.  
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uppfattar karaktären Lydia. Naturbeskrivningen förstärker Lydias karaktär och belyser både 

hennes intressen och personlighet. Lydia framstår som en levnadsglad och självständig person 

med barnasinnet kvar som njuter av tillvaron på skärgårdsön och ensamheten bland de solvarma 

klipporna. Det förstärker följaktligen den information om Lydia som ges i de resterande delar 

av romanen.  

 I LL-adaptationen är dessa sidor exkluderade. Läsarna går således miste om den steniga 

miljön, även om det skildras att de befinner sig i skärgården. Det ställs därmed krav på läsarna 

att själva föreställa sig miljön utifrån den givna premissen. Med utgångspunkt ur Mossberg 

Schüllerqvist och Olin-Schellers definition av fiktionsförståelse som innebär att man ska kunna 

”gå från ytan till djupet och att smälta samman större helheter av texten” samt ”kunna gå utanför 

texten och jämföra med såväl egna upplevelser och andra texter”62 underlättar således inte den 

lättlästa adaptionen för utvecklandet av fiktionsförståelsen eftersom miljöbeskrivningarna 

exkluderats.  

 Ett stildrag som Söderberg flitigt nyttjar är att förflytta läsaren till Stockholms miljöer genom 

att beskriva gator och platser som hans karaktärer rör sig mellan. Detta har till viss del bevarats 

i den lättlästa versionen, vilket följande citat illustrerar: ”En eftermiddag i oktober valde Arvid 

att i stället promenera på Djurgården. Det var en vacker och ganska solig dag. En ekorre 

skuttade över vägen”.63 I originalversionen formuleras detta avsnitt som följer:  
 

En halvklar och gråstilla dag i början av oktober. Arvid Stjärnblom gick en Djurgårdsväg fram – den som 
kantad av almar med lutande svarta stammar löper längs stranden av den tysta Djurgårdsbrunnsviken, 
nedanför Skansens skrovliga bergknallar. […] Men över alltsammans höjde sig ännu Industrihallens 
färgskimrande kupol med de fyra minareterna, och längs åt väster bröt solen just nu fram genom en bräsch 
i molnskikten, den stod helt lågt, i själva kanten av töckenkretsen över staden där borta, och sken med ett 
ljus som av gammalt bleknat silver med halvt bortnött förgyllning. […] En ekorre med pälsen redan litet 
höstruggig och gråsprängd kom plötsligt framdansande över vägen i små skutt […].64 

 

Det parti som i LL-adaptationen fyller upp fyra rader upptar tre sidor i originalet. LL-

adaptationen placerar läsaren förvisso på Djurgården men den utförliga miljöbeskrivningen 

uteblir. Både en person som befunnit sig på Djurgården och en som inte har det kan okonstlat 

föreställa sig den miljö som Arvid promenerar genom denna oktoberdag i originalversionen. 

Detta gör att läsaren via både text och tomrum får möjlighet att kliva in i en föreställningsvärld 

vilket är nödvändigt för att läsaren ska förstå texten.65 

																																																								
62 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller 2011, s. 11.  
63 Söderberg 2016b, s. 9. 
64 Söderberg 2016a, s. 31–33. 
65 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller 2011, s. 58. 
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I originalversionen lyfts samhällshändelser fram som fördjupar förståelsen av den samtida 

kontexten och sätter in romanen i ett bredare perspektiv: 
 

Den 11 januari 1898 föll krigsrättens frikännande utslag i målet mot Esterhazy. Frankrike och den franska 
härens ära kunde inte uthärda den tanken, att den lilla smutsiga och sakligt tämligen betydelselösa förräderi, 
för vilket en duglig och förmögen generalstabsofficer av judisk börd hade blivit dömd, i verkligheten var 
begånget av en obetydlig linjeofficer av utländsk börd, en moraliskt förekommen och förfallen slusk. Den 
13 januari stod Zolas J’accuse i ”l’Aurore”, och en kort resumé av innehållet telegraferades ögonblickligen 
världen runt.66 

	
Detta citat behandlar Dreyfusaffären som det frenetiskt skrivs om i Arvids tidning 

Nationalbladet. Det kräver viss kunskap av läsaren att förstå det som skrivs om skandalen i 

romanen eftersom de enda ledtrådar som ges egentligen är namnet ”Dreyfusaffären” och små 

detaljer såsom namn eller platser. Det krävs således en relativt bred kunskap för att kunna gå 

utanför texten och knyta ihop innehållet med en verklig historisk händelse. Enligt Judith A. 

Langer måste läsaren kunna röra sig inom den litterära föreställningsvärlden för att utveckla sin 

fiktionsförståelse och genom att använda sig av kunskaper och erfarenheter från det egna livet 

använder läsaren textens tomma luckor för att skapa mening.67 

Ett annat exempel på detta sker när Arvid och Dagmar gifter sig: ”Bröllopet stod den 10 

februari 1904 – samma dag som tidningspojkarna rusade omkring på gatorna mitt i en ursinnig 

snöstorm och skreko ut sina extranummer: – Krig mellan Ryssland och Japan!”.68 

 Inget av dessa två exempel återfinns i LL-adaptationen. Här har informationen medvetet 

valts bort eftersom det inte framstår vara relevant för berättelsens essens. I den lättlästa romanen 

förekommer ingen information där samhällskontexten exemplifieras vilket således minimerar 

eventuella textluckor men som också fråntar berättelsen sin kontext. Det blir alltså svårare för 

läsaren att vandra in och ut ur texten eftersom ingen tydlig mynning för detta ges.   

	
5.3 Arbetsuppgifter 

Till de två versionerna som använts i denna studie har det konstruerats tillhörande 

arbetsmaterial som består av delvis kontroll-, fördjupnings- och diskussionsfrågor men också 

andra övningar, exempelvis skrivuppgifter anpassade för både enskilt arbete och grupparbete. 

För en mer ingående presentation se de två bilagorna som bifogas i slutet av studien. 

 Som det tidigare presenterades under materialkapitlet bifogas det 16 diskussionsfrågor och 

tre fördjupningsuppgifter med den senaste utgåvan av originalverket och 47 funderingsfrågor, 

två diskussionsuppgifter, två skrivuppgifter och en fördjupningsuppgift med LL-versionen. Jag 

																																																								
66 Söderberg 2016a, s. 68–69.  
67 Langer 2005, s. 32.   
68 Söderberg 2016a, s. 130. 
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ämnar lyfta fram dessa arbetsexempel för att belysa eventuella skillnader och avgöra hur de 

textanpassade uppgifterna tjänstgör i syftet att utveckla fiktionsförståelse. 

  

5.3.1 Originalversionens arbetsmaterial 

Av originalversionens 16 diskussionsfrågor berör fem av dem filmen regisserad av Pernilla 

August som hade premiär 2016. Dessa kommer inte tas upp eftersom de fyller en annan funktion 

än den jag undersöker i denna studie. Majoriteten av de elva frågor som endast behandlar 

romanen i sig syftar till att föra in en diskussion kring romanens teman i kontrast till dagens 

samhälle eller tränga in i läsarens egna föreställningsvärld och erfarenheter. Jag kommer att 

lyfta fram några exempel eftersom det inte finns utrymme att diskutera alla. Materialet 

presenteras i sin helhet i Bilaga A. 

Den första frågan lyder: ”Vad väcker romanens titel för tankar hos dig? Varför heter den 

som den gör?”69 Här riktas fokus bort från romanen till läsarens erfarenhetssfär med syftet att 

läsaren ska reflektera över vad titeln till verket säger om handlingen. Enligt Langers faser håller 

sig läsaren inom fas ett och två eftersom läsaren behöver ta hjälp av sina erfarenheter för att 

fylla textens luckor och koppla ihop dessa till en helhet.70 Syftet med frågan blir således att 

lyfta fram ett bredare perspektiv, i stället för att enbart röra sig inom fiktionens ramar.  

 Fråga fem och sex lyder: ”Utifrån vems perspektiv är historien berättad? Har författaren mer 

sympati för någon av karaktärerna?” och ”[g]e exempel på typiska stildrag i texten. Söderberg 

är ju känd för att lämna mycket outtalat i texten.”71 Dessa frågor ställer krav på läsaren gällande 

berättartekniska medel och applicering av analysverktyg eftersom läsaren här måste hämta 

information från den litteraturvetenskapliga kunskapsdomänen för att objektifiera 

läsupplevelsen. Läsaren uppmuntras således in i den fjärde av Langers faser vilket torde hjälpa 

till att utveckla dennes fiktionsförståelse.  

 Vidare presenteras ytterligare frågor i romanen vilka syftar till en bredare förståelse: 
  

11.  Vad har förändrats i synen på otrohet sedan början på 1900-talet? Tycker du att det är okej om din 
partner är otrogen? Varför/varför inte? 

12.  Är det mer acceptabelt för en kvinna att ha många sexpartners nuförtiden än på Hjalmar Söderbergs 
tid? Är det någon skillnad för tjejer och killar att ha haft många sexuella förbindelser? Utveckla ditt 
svar.  
 

[…] 
 

15.  Om man funderar kring romanens karaktärer som offer och förövare – vem anser du är offer och vem 
är förövare? Finns det någon som är mer ”skyldig” än någon annan för det som sker i romanen? 

																																																								
69 Söderberg 2016a, s. 293. 
70 Langer 2005, s. 31–33. 
71 Söderberg 2016a, s. 293. 
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16.  Sammanfattningsvis, ge exempel på hur Söderbergs roman har formats av förhållanden och 
idéströmningar i det dåtida samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.72  

 
Dessa fyra exempel tydliggör hur nämnda frågor utformats för att lyfta in flera perspektiv. 

Frågorna fordrar att läsaren rör sig emellan faserna och sätter in romanen i en reell kontext samt 

inkorporerar läsarens egna erfarenheter och åsikter.  

  Som fråga elva lyder behöver läsaren således föra in en diskussion kring synen på otrohet 

idag och för hundra år sedan med syftet att jämföra samhällsstrukturer och acceptans. Detta 

kräver att läsaren rör sig inom både fas ett, två och tre eftersom både läsarens erfarenheter och 

kunskaper kring hur samhället ser ut och har sett ut har betydelse för förståelsen. Dock upplevs 

relationen mellan litteraturen och frågeställningen någorlunda vag i detta fall, vilket är 

problematiskt enligt Sten-Olof Ullström eftersom det kan innebära att läsaren försvinner bort 

från romanen för att besvara frågan.73 Frågeställningen syftar dock till att läsaren ska ta ställning 

till den syn på otrohet som speglas i romanen vilket tydligare kunde ha framkommit i 

formuleringen av frågan. Den andra delen av frågan, ”[t]ycker du att det är okej om din partner 

är otrogen? Varför/varför inte?” syftar till en mer personlig dialog där läsaren får ta ställning 

till dennes egna preferenser i relation till romanen. Eftersom läsaren måste använda romanen 

som referenspunkt för hur synen på otrohet såg ut under början av 1900-talet torde inte läsaren 

försvinna från den skönlitterära världen. Likaså genomsyras fråga tolv av denna sorts 

frågeställning. Ett bredare perspektiv inleder frågan där samhället belyses för att sedan mynna 

ut i ett personligt ställningstagande.  

  Fråga 15 synliggör en liknande struktur där läsarens personliga åsikt står i centrum och 

avkräver en djupare analys av romanen. Det innebär således att läsaren måste kliva in och ut ur 

föreställningsvärlden i syftet att besvara frågan, vilket också gäller fråga 16 som inkorporerar 

ett ännu bredare perspektiv eftersom den fordrar att läsaren använder sig av både samhälleliga 

och historiska kunskaper för att förklara hur romanen formats av det samtida samhället. 

Följaktligen fyller ovan nämnda exempel en funktion som frågor till skönlitteratur med 

utgångspunkt ur vad Langers fasteori fastslår. 

 Kategorin ”diskussionsfrågor” består av fem frågor som berör både filmen och romanen 

samt elva frågor som enbart berör romanen. Av dessa elva frågor är det en fråga som kan anses 

vara av den dominerande art som Ullström kallar ”uppgifter som läskontroll”.74 Det är fråga 14 

som lyder: ”Vilka konsekvenser får relationen med Lydia för Arvid?”.75 Denna fråga 

																																																								
72 Söderberg 2016a, s. 293. 
73 Ullström 2009, s. 131–132. 
74 Ibid., s. 126–127.  
75 Söderberg 2016a, s. 294. 
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uppmuntrar således inte till en estetisk läsart76 utan läsaren kan leta upp svaret direkt i romanen 

för att besvara frågan.   

 Kategorin ”fördjupningsfrågor” består av tre frågor vilka alla kräver att läsaren rör sig 

utanför den litterära föreställningsvärlden. Den andra frågeställningen inom denna kategori 

lyder: ”Föreställ dig att du är någon av karaktärerna Arvid, Lydia eller Dagmar. Skriv några 

sidor ur den valda personens dagbok. Bygg gärna din berättelse på några specifika händelser ur 

romanen eller filmen”77 vilket således ställer krav att läsaren både rör sig inom och utanför 

litteraturen. Det är vanligt att denna form av uppgifter genomsyrar läroböcker i skolan, menar 

Ullström. Uppgifterna syftar till att få eleverna att dikta vidare, och därför endast använda 

skönlitteraturen som ”stimulanstext”. Det handlar således om att eleverna ska arbeta med och 

konstruera egna texter snarare än att förhålla sig till den skönlitterära texten.78 I detta fall stannar 

dock läsaren kvar i romanen då denne ska bygga upp sina dagboksinlägg utifrån händelser och 

partier i romanen och inte tillåts att enbart använda sin egen fantasi. 

 Arbetsfrågorna anpassade till originalversionen fordrar således att läsaren måste tillträda alla 

Langers fyra faser för att besvara dem. De uppvisar också en variation i syfte och utformning 

och uppmanar till både efferent och estetisk läsart. Frågorna passar dock in i Ullströms tre 

kategorier av frågor som dominerar skolans frågekultur, med den skillnaden att de flesta frågor 

faktiskt stannar inom fiktionens värld.  

  

5.3.2 LL-adaptationens arbetsmaterial 

Den lättlästa adaptationens tillhörande arbetsmaterial är till utseendet mer omfattande än 

originalversionens. Materialet inleds med 47 funderingsfrågor vilket följs av två 

diskussionsuppgifter, två skrivuppgifter och en fördjupningsuppgift. En fullständig 

representation presenteras i Bilaga B.  

 De 47 funderingsfrågorna är formulerade som kontrollfrågor där läsförståelse testas. Här 

redovisas ett utdrag ur materialet: 

”Sommarens kyssar” 
1. Vem är Lydia? 
2. Vem är Arvid? 
3. Hur träffas de två? 
 

[…] 
 

																																																								
76 Estetisk läsning är ett begrepp formulerat av Louise Rosenblatt och handlar om ett personligt möte med 
litteraturen, det vill säga att tolka och förstå innehållet utifrån egna erfarenheter och förkunskaper. Den estetiska 
läsarten kontrasteras ofta mot den efferenta som karaktäriseras av att söka och plocka ut specifika partier av 
texten för att exempelvis besvara en fråga. 
77 Söderberg 2016a, s. 295.  
78 Ullström 2009, s. 135–136. 



	 23 

”Ett möte på Operan” 
21. Vad är det Arvid har tappat? 
22. På middagen är det en kvinna som flörtar med Arvid. Hur märker han det? 
23. Varför har Arvid svårt att koncentrera sig på Operan? 
 
”Brevet” 
24. Vem är det Arvid får brev ifrån? 
25. Vad står det i brevet? 
26. Vad händer när Lydia och Arvid träffas? 
 

[…] 
 

”Tänk att få slippa leva” 
36. Varför funderar Arvid på att ta sitt liv? 
37. Vem är Kaj Lidner? 
38. Vad gör Kaj Lidner under julhelgen? Varför gör han det? 
 
”Dubbelliv” 
39. På vilket sätt lever Arvid ett dubbelliv? 
40. Arvid skriver en revy. Vad är revy för något? 
41. Vem är Ture Törne?79 

 

Presenterade frågor är följaktligen konstruerade med syftet att kontrollera att läsaren har förstått 

texten och erbjuder inga ytterligare möjligheter för läsaren att förflytta sig genom Langers faser. 

Frågorna uppmuntrar ingen estetisk läsning utan svar på frågorna kan hittas direkt i texten. En 

stor majoritet av materialet syftar alltså inte till att utveckla läsarens fiktionsförståelse, utan 

enbart kontrollera att läsaren förstått texten.  

 I slutet av materialet bifogas fem uppgifter med annat fokus än läsförståelse. Den första 

diskussionsfrågan lyder: ”Efter att ha läst hela romanen, vad tänker du att romanens titel 

betyder? Förklara dina tankar. Ta stöd från romanen genom att lyfta in exempel.”80 En av 

frågorna anpassade till LL-adaptationen stämde således överens med en av originalverkets 

frågor och fordrar att läsaren rör sig mellan fas ett och två.  

 Uppgift två ser ut som följer:  
 
I krig och kärlek 
Det finns ett ordspråk som lyder ”I krig och kärlek är allt tillåtet”. Det betyder att man som människa är 
beredd att gå hur långt som helst när man antingen är djupt förälskad eller befinner sig i en krigssituation. 
I denna roman får man följa Lydia och Arvid. De bryter mot gällande normer och regler och träffas trots 
att båda är gifta.  
Hur tänker du kring detta?  
a) Får man gå hur långt som helst när man är förälskad?  
b) Får man bryta mot normer och regler för att vara med någon man älskar?  
c) Är det tillåtet att såra andra?  
d) Får man vara otrogen?81 

 

Denna fråga belyser ett påtagligt problem som Ullström redogör för i sin tidigare nämnda text. 

Han menar att en stor mängd frågeformuleringar som används som arbetsmaterial i skolan leder 
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bort från själva skönlitteraturen och fokuserar på allt större frågor. De formulerade uppgifterna 

gör att läsaren flyr från texten och således kopplar bort den litterära föreställningsvärlden när 

denne besvarar frågan. När litteraturen försvinner ur blickfånget försvinner också läsaren och 

läsprocessen.82 Den allvarsamma leken nämns i vinjetten men ingen av frågorna som avses 

besvaras berör egentligen romanen. Dialektiken saknas således mellan texten och läsaren vilket 

leder till att skönlitteraturen försvinner ur diskussionen. Emellertid uppmanar frågeställningen 

till rörelse mellan nummer ett, två och tre av Langers faser vilket således öppnar upp för ett 

bredare perspektiv än de 47 tidigare frågorna. 

  En ytterligare uppgift i materialet kräver att läsaren ska skriva två referat.83 Det ena referatet 

ska vara ett traditionellt sådant där läsaren objektivt ska sammanfatta romanens handling. Det 

andra referatet ska reduceras till en så kallad tweet84 och tillåts högst bestå av 140 tecken. 

Läsaren måste alltså sammanfatta romanen med färre ord. Denna uppgift syftar således till att 

läsaren ska redogöra för romanens handling utan att lägga till vare sig egna värderingar eller 

andra perspektiv. Ett referat avkräver således inte en större litterär kompetens av läsaren utan 

handlar underförstått om att kontrollera att läsaren översiktligt förstått romanens 

händelseförlopp. Läsaren rör sig alltså bara inom fas ett som innebär att läsaren går in i en 

föreställningsvärld.  

 I den sista uppgiften ska läsaren fylla i en karta över Stockholm med de platser som 

karaktärerna rör sig mellan i romanen för att sedan söka upp information om dessa platser på 

internet. Eleverna ska sedan göra faktarutor där informationen presenteras för att slutligen 

redovisa faktarutorna för klasskamraterna. Frågan är kreativt utformad där läsaren får knyta an 

karaktärerna till ett nytt perspektiv. Dock förflyttas rampljuset från romanen eftersom eleverna 

uppmuntras söka information om Stockholm som nutida stad och inte Stockholm kopplat till 

romanen. Det som i slutändan redovisas blir det Stockholm som existerar idag med eventuella 

historiska kopplingar, men ingenting som representerar romanen i sig.  

 Det här avsnittet belyser det faktum att en stor majoritet (över 90 procent) anpassade till den 

lättlästa adaptationen är så kallade ”kontrollfrågor” och uppmuntrar en efferent läsart. Läsaren 

går inte in i alla Langers fyra faser vid lösning av uppgifterna. Inträde i fas ett och två 

uppmuntras flertalet gånger medan fas tre endast kan påstås inträdas en gång. 

Frågeställningarna passar in i Ullströms tre kategorier av frågor som dominerar skolans 

frågekultur och de innefattar också de problem som Ullström belyser.  

																																																								
82 Ullström 2009, s. 131. 
83 Edvardsson 2016. 
84 En tweet är ett inlägg på internetplattformen Twitter som tillåts vara högst 140 tecken inklusive blanksteg. 
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6. Sammanfattande diskussion och slutsats 
Syftet med föreliggande uppsats har varit tudelat. Jag ämnade jämföra hur LL-adapterad 

skönlitteratur i kontrast till icke lättläst skönlitteratur hjälper till att utveckla fiktionsförståelse, 

dels genom att undersöka skillnader i innehåll och dels genom att undersöka det tillhörande 

arbetsmaterialet konstruerat för de två olika versionerna. I detta kapitel kommer först ett 

generellt resonemang kring studiens frågeställningar att föras fram, vilket sedan utmynnar i en 

didaktisk diskussion som presenteras i ett eget avsnitt.   

Enligt samtliga forskare som presenteras i denna studie krävs det att läsaren rör sig mellan 

flertalet faser för att utveckla sin fiktionsförståelse. De menar att läsaren (1) bör kunna stiga in 

och ut ur romanens värld, (2) gå från ytan till djupet och smälta samman textens olika delar, (3) 

gå utanför texten och jämföra med både egna upplevelser och andra texter och (4) granska 

texten kritiskt. Det ställs alltså relativt höga krav på en läsare för att nå dessa steg vid läsning 

av skönlitteratur. I Skolverkets Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 angående svenskämnet lyder ett stycke som följer: 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och 
rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur […] som 
källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.85  

Således bekräftas det att skönlitteratur i skolan avser att utveckla elevernas 

föreställningsvärldar, deras förståelse för andra människors erfarenheter samt deras förmåga att 

koppla ihop skönlitteratur med samtid och omvärld.  

Jag har i denna studie undersökt den lättlästa adaptationen av Den allvarsamma leken och 

dess möjligheter till utveckling av fiktionsförståelse i jämförelse med originalversionen. Jag 

har undersökt detta med hjälp av tre analyskategorier: (1) karaktärsdjup, (2) miljö och (3) 

tillhörande arbetsuppgifter för att besvara studiens två frågeställningar: 

•  Vilka skillnader beträffande karaktärsdjup och miljö kan skönjas mellan LL-

adaptationen och originalversionen av romanen Den allvarsamma leken? 

• Hur skiljer sig arbetsuppgifterna anpassade till de två olika versionerna av romanen och 

hur bidrar de till fiktionsförståelse? 

För att besvara dessa frågor har jag utgått från Wolfgang Isers receptionsteori om textluckor 

och Judith Langers receptionsteori om läsprocessens fyra olika faser med syftet att avgöra 

skillnader gällande hur de två texterna ger möjligheter till utveckling av fiktionsförståelse.  

																																																								
85 Skolverket 2011, s. 160.  
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 Att originalversionen av Den allvarsamma leken har påvisats skapa bättre möjligheter till 

utveckling av fiktionsförståelse än den lättlästa adaptationen av romanen är ett föga förvånande 

resultat. Detta har främst att göra med LL-litteraturens format som innebär en förenkling av 

språket vilket får som följd att innehållet påverkas. En av LL-litteraturens egenskaper som 

Lundberg och Reichenberg presenterat86 innebär att orsaksbanden ska förklaras direkt i texten 

vilket resulterar i att färre textluckor uppstår.87 På så vis utmanas inte läsaren på samma sätt 

eftersom denne inte behöver fylla luckorna själv. Vad jag dock funnit är att andra textluckor 

uppstått i LL-adaptationen eftersom stora betydelsefulla partier tagits bort helt, partier som ofta 

förklarar eller ger stöd för karaktärernas handlingar i romanen.    

 Denna undersökning har visat att karaktärsgestaltningen genomgått en stor förenkling i 

adaptationsprocessen av Den allvarsamma leken.  Exempelvis är Lydias berättarperspektiv helt 

exkluderat i LL-adaptationen, verket perspektiveras enbart utifrån Arvid. Detta gör att det 

enbart är Arvids liv som läsaren får följa vilket bidrar till en snävare förståelse av romanen.  

 I både originalet och LL-adaptationen används en direkt gestaltning vilket gör att läsaren 

ständigt vet vad Arvid tänker, känner och tycker. Dock är den direkta gestaltningen starkare i 

LL-adaptationen där information om Arvids känslotillstånd alltid skrivs ut i klartext. Ett 

exempel på detta presenterades i den första analyskategorin: ”En varm flodvåg genom 

kroppen”88 i originalversionen blev ”kanske till och med” kär89 i den lättlästa adaptationen 

vilket således kräver mindre av läsaren vid tolkning av texten. Som Ingvar Lundberg och 

Monica Reichenberg understryker så får inte lättläst litteratur reduceras till språkliga 

förenklingar, utan hänsyn måste tas till läsarens föreställningsvärldar och tolkningsramar.90 

Nämnda exempel påvisar att det sker ändå, trots den eventuella risken att läsarens 

tolkningsförmåga blir lidande.  

 Eftersom många partier även utelämnas i LL-adaptationen går flertalet av Arvids 

tankegångar helt förlorade.91 Hans känslor för Lydia, hans tankar kring sitt äktenskap med 

Dagmar och hans reflektioner om sin egen person exkluderas, vilket leder till att Arvids karaktär 

går från rund och dynamisk till platt och statisk i adaptationen. Hans karaktär förändras inte 

under tidens gång och han gör alltid vad som förväntas, vilket gör att det enbart är en sida av 

Arvid som åskådliggörs.  

																																																								
86 Se s. 5.  
87 Lundberg & Reichenberg 2008, s. 8–10.   
88 Söderberg 2016a, s. 31. 
89 Söderberg 2016b, s. 7.  
90 Lundberg & Reichenberg 2008, s. 32.  
91 Se s. 14–16 i analysavsnittet. 
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 Det är förståeligt att information som inte behandlar Arvid och Lydias relation tas bort i LL-

versionen, då dessa partier inte uttryckligen bidrar till berättelsen och kan således förvirra 

läsarna med till ytan sett överflödig information. Frågan blir dock vad det gör för uppfattningen 

av Arvid. I originalet framstår Arvid som en litteraturintresserad person med en stor 

umgängeskrets som gärna tar en öl med en god vän när tillfälle ges. Denna sida av Arvid får en 

läsare av LL-adaptationen således inte bevittna. Att Arvid har en son med en kvinna som han 

spenderat en natt med i hans ungdom är också något som tagits bort i den lättlästa versionen 

och frågan är hur det påverkar läsarens uppfattning av hans karaktär.  

 Arvids handlingsmotiv och känslouttryck förenklas följaktligen i LL-adaptationen. När 

Arvid i originalversionen beskrivs reagera med flertalet känslor och tankar generaliseras detta 

i LL-adaptationen till en enda. En konsekvens blir att färre textluckor uppstår för läsaren 

eftersom det inte finns flera handlingsmotiv och känslouttryck att tolka. Dock har jag funnit att 

textluckor också uppstår eftersom viss information som exkluderas i LL-adaptationen förklarar 

och tydliggör varför Arvid handlar som han gör i fortsättningen av romanen.  

 Den andra analyskategorin var miljö. Gator och områden i Stockholm beskrivs omsorgsfullt 

och är en del av det målande språkbruket som erbjuder läsaren en närmast fysisk resa vid 

läsning. Miljöbeskrivningar utgör en betydande del av originalversionen vilket också lämnat 

spår i LL-adaptationen. De stycken där miljön har en betydande roll för karaktärsuppfattningen 

genom analogisk förstärkning saknas dock i LL-adaptationen vilket åskådliggörs direkt i 

inledningen av originalromanen där Lydia perspektiveras i dryga 16 sidor. Interaktionen mellan 

Lydia och den miljö hon befinner sig blir tydlig i originalet där denna symbios sätter prägel på 

hur Lydia uppfattas som person.  

 Miljöbeskrivningarna hjälper läsaren att röra sig in och ut ur texten eftersom dessa 

uppmuntrar till skapande av föreställningsvärldar. Detta gäller både beskrivningen av den 

fysiska miljö som karaktärerna befinner sig inom samt den samhälleliga kontext som omger 

dem. Nämnda aspekter bidrar till rörelse in och ut ur texten och även mellan Langers 

receptionsfaser eftersom läsaren påbjuds knyta ihop de olika fragmenten för att träda in i 

föreställningsvärlden.92 Den lättlästa adaptationens svaghet är att färre mynningar erbjuds för 

egen tolkning eftersom luckor och andra språngbrädor ut från romanen exkluderas.  

För att koppla samman mitt resultat till den forskning som studien bygger på presenterar jag 

Langers begreppssfär i relation med det undersökta materialet. Fas ett beträds bevisligen i båda 

versionerna eftersom den endast kräver att läsaren vandrar in i texten och skapar förståelse av 

																																																								
92 Langer 2005, s. 31–35. 
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det som är explicit uttryckt i texten.93 Emellertid krävs det att det finns luckor i texten för läsaren 

att fylla för att läsaren ska kunna träda in i den andra läsprocessfasen. Det blir således svårare 

för en läsare att träda in i den andra läsprocessfasen med hjälp av den lättlästa adaptationen 

eftersom många luckor suddats ut vilket i sin tur leder till att läsaren inte utmanas på samma 

sätt.94 

Möjligheter för läsaren att vandra in i fas tre ges rikligt i originalversionen då både miljö och 

samhällskontext fungerar som utmärkta katalysatorer för läsaren i avseendet att distansera sig 

från texten och jämföra den skönlitterära världen med den egna. Eftersom stora delar av detta 

är borttaget ur den lättlästa versionen begränsas följaktligen dessa möjligheter.  

Fas fyra kräver att läsaren objektifierar läsupplevelsen för att skapa sammanhang och förstå 

romanen. För att detta ska inträffa bör läsaren hämta begrepp ur den litteraturvetenskapliga 

kunskapsdomänen och applicera på den skönlitterära texten. Detta sker inte alltid naturligt men 

kan stimuleras med hjälpmedel såsom tillhörande arbetsuppgifter. Originalversionen ger även 

här större möjligheter till detta då läsaren måste förstå och sätta sig in i två berättarperspektiv 

vid läsningen i stället för ett. De analyskategorier jag undersökt uppmuntrar dock inte till stor 

rörelse i denna fas, vilket kanske hade sett annorlunda ut vid exempelvis analys av tema eller 

motiv.  

 Naturligtvis finns det moment i LL-adaptationen som möjliggör utveckling av läsarens 

fiktionsförståelse. Romanens huvudsakliga handling är bevarad och texten hjälper läsaren på 

ett naturligt sätt att röra sig framåt i handlingen. Romanens tema är tydligt och en viss mängd 

luckor är sparade för läsaren att tolka, om än en bråkdel av de luckor som finns i 

originalversionen. Att den lättlästa adaptionen även skapar textluckor för stora för läsaren att 

fylla själv är ett problem som måhända är omöjligt att undvika vid omarbetning från 

originalverk till lättläst roman.  

Beträffande arbetsuppgifterna har jag funnit stora skillnader i formuleringen av frågor. 

Frågorna anpassade till originalversionen uppmuntrar i högre grad rörelse i både text och 

Langers alla fyra presenterade faser vilket således torde bidra till en mer utvecklad 

fiktionsförståelse. Av materialets 19 frågor stannar 18 av dem uppenbart inom romanens värld 

och alla kräver att läsaren använder romanen som utgångspunkt för att besvara frågan. Både en 

efferent och en estetisk läsart uppmuntras.  

Uppgifterna anpassade till LL-versionen består till över 90 procent av kontrollfrågor (47 

frågor av 52 totalt) vilka läsaren bara behöver leta i texten efter svaret. Två av de fem resterande 

																																																								
93 Langer 2005, s. 31–33.  
94 Ibid., s. 31–33.  
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frågorna tar direkt avstånd från romanen vilket gör att den litterära föreställningsvärlden 

kopplas bort och dialektiken mellan texten och läsaren försvinner. De tre frågor som stannar 

inom romanens värld avkräver i sin tur inte en djupare analys av verket utan syftar till att föra 

fram en diskussion kring verkets titel eller frambringa ett referat.  Langers alla fyra faser beträds 

således inte utan det är mestadels fas ett och två som nås och vid ett enstaka tillfälle fas tre. 

Arbetsmaterialet anpassat till den lättlästa adaptationen uppmuntrar därför inte till att utveckla 

fiktionsförståelse på samma sätt som arbetsmaterialet anpassat till originalverket.    

Det mest intressanta med studiens resultat är således inte att möjligheterna till att utveckla 

fiktionsförståelse skiljer sig romanerna emellan, utan hur de skiljer sig, vilket har presenterats 

ovan. Detta är ännu ett relativt outforskat ämne, och eftersom det är omöjligt att komparativt 

studera enbart ett verk och dess lättlästa adaptation och kunna dra en allomfattande slutsats krävs 

det följaktligen en mer genomgripande undersökning för att avgöra hur lättläst litteratur i kontrast 

till icke lättläst litteratur erbjuder möjligheter till att utveckla fiktionsförståelse. Dock visar 

resultatet att det finns grundläggande skillnader mellan de två olika versionerna av Den 

allvarsamma leken gällande möjligheter till fiktionsförståelseutveckling, vilket borde vara nog 

intressant för fortsatta studier.  

 

6.1 Didaktisk diskussion 

Som tidigare nämnts fungerar ofta lättläst litteratur i skolan som alternativ till ett originalverk 

eftersom det som lärare är lätt att erbjuda denna form av hjälpmedel till elever som har 

svårigheter att läsa och förstå skriven text. Eftersom litteraturundervisningen emellertid inte 

enbart syftar till att utveckla elevers läsförmåga utan också utveckla deras fiktionsförståelse är 

det betydelsefullt att studera vilka didaktiska för- och nackdelar som finns beträffande den 

lättlästa litteraturen i det avseendet. En viktig premiss i undersökningen är att läsförmåga och 

fiktionsförståelse inte nödvändigtvis korrelerar, vilket betyder att en person kan ha svårigheter 

med att läsa men ändå har en utvecklad fiktionsförståelse och vice versa.  

Studien har visat att fiktionsförståelsen utmanas till högre grad av både det undersökta 

originalverket och det tillhörande arbetsmaterialet, men detta betyder inte att alla gynnas av att 

läsa originalverket. Originalverket kan potentiellt sett vara för svårt för lässvaga personer vilket 

således skulle minska möjligheterna till fiktionsförståelseutveckling. Men med detta placerat i 

periferin vill jag ändå föra fram en diskussion kring det faktum att arbetsmaterialet till den 

lättlästa romanen obestridligt ställer lägre krav på läsaren än arbetsmaterialet till 

originalversionen. Vad händer när 90 procent av frågorna består av kontrollfrågor? Något som 

framgår tydligt är att majoriteten av frågorna inte bidrar till att problematisera läsningen eller 
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åstadkomma en perspektivförskjutning vilket gör att endast en ytlig förståelse nås, enligt Sten-

Olof Ullström.95 Läskontrollfrågor uppmuntrar till en efferent läsart samt till en läsmetod där 

läsaren letar direkt i texten efter svaret utan att egentligen läsa först.96 Att intentionen med 

frågorna i dagsläget är att kontrollera att eleverna har förstått det lästa är uppenbart; men i 

gymnasieskolan syftar litteraturundervisningen inte enbart till att utveckla läsförmågan. Frågan 

är alltså om inte lättläst litteratur således borde kompenseras med frågor väl valda i syftet att 

utveckla elevernas fiktionsförståelse.  

 Som lärare är det betydelsefullt att både vara medveten om dessa problemkomplex innan 

nyttjandet av lättläst skönlitteratur i klassrummet samt att hitta metoder för att arbeta med denna 

litteratur på bästa sätt. Ett förslag är att arbeta utifrån fiktionsförståelsebegreppet och att vara 

förtrogen med Langers faser för att kunna vägleda eleverna och bistå dem med det individuella 

stöd de behöver. Är man väl medveten om vilka sorters arbetsfrågor som kommer att hjälpa 

eleverna att röra sig mellan de olika faserna kommer arbetet med skönlitteratur också att gynna 

fler elever i klassrummet.  

 Med hjälp av frågor och uppgifter anpassade till skönlitteraturen kan man som lärare stödja 

eleverna i arbetet med att fylla de luckor som uppstått i texten, vilket i sin tur leder till ökad 

fiktionsförståelse. Eleverna får således hjälp att fylla i textluckorna i stället för att texten 

omarbetats till lättläst. Det är sålunda elevens egna särpräglade tolkning som syr ihop texten 

med textluckorna och skapar mening i det lästa. Kontrollfrågor bidrar inte till att fylla dessa 

luckor vilket gör att det följaktligen kan ifrågasättas varför en så stor del av frågorna anpassade 

till den lättlästa adaptationen är av denna sort.  

 Ett sätt att arbeta med skönlitteratur i ett diversifierat klassrum är att förbereda, i synnerhet 

de lässvaga, eleverna på innehållet i den tilltänkta roman som ska läsas. Detta kan sedan 

kompletteras med samläsning, högläsning eller andra metoder där händelseloppet i historien 

kan diskuteras under läsningens gång. Ett sådant upplägg ger de lässvaga eleverna en möjlighet 

till att överbrygga textluckorna och förstå berättelsens essens.97 När läsningen av romanen är 

klar är det betydelsefullt att göra ett noggrant efterarbete, där man kan arbeta med romanens 

innehåll och form. Här spelar således de frågor som formulerats vid arbete med romanen en 

stor roll, då de ska fungera som ett stöd i elevens lärandeprocess snarare än kontrollera att 

eleven läst.98 Vid arbete med lättläst skönlitteratur kan det således påstås vara viktigt att de 

																																																								
95 Ullström 2009, s. 123.  
96 Ibid., s.129.  
97 Borgström 2006, s. 65.   
98 Ullström 2009, s. 126–129 
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tillhörande arbetsfrågorna utformas med fiktionsförståelsespektrumet i åtanke för att bredda 

perspektivet och för att möjliggöra rörelse i texten. 

 Som föreliggande undersökning uppvisat ligger det en potentiellt sett stor problematik i att 

formulera om verk i syftet att göra dessa lättlästa. Med det sagt menar jag inte att den lättlästa 

skönlitteraturen är oanvändbar, utan att den i syftet att utveckla elevers fiktionsförståelse gör 

eleverna en björntjänst om den inte används på rätt sätt. Med detta resultat i åtanke tilldelas 

läraren en alltjämt viktigare roll för att tjänstgöra i detta syfte.  
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Bilaga A.  
I denna bilaga bifogas arbetsuppgifterna anpassade till originalversionen av romanen: 
 
	
Diskussionsfrågor: 

1. Vad väcker romanens titel för tankar hos dig? Varför heter den som den gör? 

2. Söderbergs roman har kallats ”århundradets kärlekssaga”. Varför? 

3. Beskriv huvudkaraktärerna och vilken relation de har till varandra? Beskriv både inre och 

yttre egenskaper.  

4. Jämför med persongestaltningen i filmen av Pernilla August. Vilka likheter och skillnader 

kan du hitta i gestaltningen av karaktärerna? Om du hittar skillnader, varför tror du att 

regissör och manusförfattare har valt att skildra karaktärerna på det sätt som de gör? 

5. Utifrån vems perspektiv är historien berättad? Har författaren mer sympati för någon av 

karaktärerna? 

6. Ge exempel på typiska stildrag i texten. Söderberg är ju känd för att lämna mycket outtalat 

i texten. 

7. Filmen slutar med en solförmörkelse. Hur tolkar du den? Jämför med hur romanen slutar? 

8. Vädret spelar i Hjalmar Söderbergs böcker en mycket stor roll. Ge några väderexempel ur 

boken och filmen. Varför har vädret en så stor betydelse tror du? Hur tolkar du det? 

9. Jämför miljöbeskrivningen i bok respektive film? Tycker du att filmmakarna har lyckats 

förmedla samma stämning som du finner i romanen? 

10. Romanens och filmens tema berör kärlek och otrohet. Hur betraktades otrohet på 

Söderbergs tid? Betraktades mäns och kvinnors otrohet lika? Stöd ditt resonemang med 

exempel ur romanen. 

11. Vad har förändrats i synen på otrohet sedan början på 1900-talet? Tycker du att det är 

okej om din partner är otrogen? Varför/varför inte? 

12. Är det mer acceptabelt för en kvinna att ha många sexpartners nuförtiden än på Hjalmar 

Söderbergs tid? Är det någon skillnad för tjejer och killar att ha haft många sexuella 

förbindelser? Utveckla ditt svar. 

13. Vilka blir konsekvenserna av skilsmässan för Lydia? Hur blir hon uppfattad tror du? 

14. Vilka konsekvenser får relationen med Lydia för Arvid? 

15. Om man funderar kring romanens karaktärer som offer och förövare – vem anser du är 

offer och vem är förövare? Finns det någon som är mer ”skyldig” än någon annan för det som 

sker i romanen? 
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16. Sammanfattningsvis, ge exempel på hur Söderbergs roman har formats av förhållanden 

och idéströmningar i det dåtida samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.  

 

Fördjupningsuppgifter: 

1. Ta reda på fakta om Hjalmar Söderbergs liv. Kan du hitta belägg för att romanen Den 

allvarsamma leken bygger på händelser i hans eget liv? Motivera ditt svar. 

2. Föreställ dig att du är någon av karaktärerna Arvid, Lydia eller Dagmar. Skriv några sidor 

ur den valda personens dagbok. Bygg gärna din berättelse på några specifika händelser ur 

romanen eller filmen. 

3. Diskutera i smågrupper följande citat ur romanen: 

 

”Man väljer lika litet sitt öde som man väljer sina föräldrar eller sig själv: sin kroppsstyrka 

eller sin karaktär eller färgen på sina ögon eller vindlingarna i sin hjärna. Det förstår var 

och en. Men man väljer lika litet sin hustru eller älskarinna eller sina barn. Man får dem, och 

man har dem, och det händer att man mister dem. Men man väljer inte!” 

 

”I fråga om en kvinnas älskare brukar man tillämpa australnegrernas aritmetik: man räknar 

bara till tre. Vad som är därutöver kallas ’många’.” 

 

”Hjärtat bultade och han kände att han blev blodröd. Han tog instinktmässigt boken och höll 

den för ansiktet, men ögonen kunde inte låta bli att spana ut över kanten. Och inom en sekund 

hade han sett: Det var Lydia.” 

 

”Vad är lyckan? viskade Lydia. Det vet ingen, svarade han. Eller den är något som tänker sig 

och som inte finns.” 

 

”Men naturen har förlänat människan med den lyckliga förmågan att glömma. Annars skulle 

hon inte stå ut med livet.” 

 

”Jag står inte ut med att leva i daglig föreställning gentemot den kvinna som jag har lovat att 

älska i nöd och lust. /…/ Jag måste ha reda och klarhet i mitt liv, står inte ut med detta falska 

dubbelliv.” 
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”Han stod förstenad med hennes brev i handen. Nej, det kan ju inte vara sant. Det var ju rent 

omöjligt. Nej, jag drömmer. /.../ Plötsligt kände han att han mådde illa. Han knycklade ihop 

brevet i fickan, och det var nätt och jämnt att han hann genom korridoren ut i toalettrummet. 

Där kräktes han.” 

 

”Nästa afton klockan nio stod han på Johannes kyrkogård och såg upp mot hennes fönster. 

Det lyste svagt ljus. Han gick upp för de fyra trapporna och ringde på dörren. Ingen öppnade. 

 Han ringde igen. Ingen öppnade dörren. 

 Han ringde för tredje gången. Ingen öppnade. 

 Han gick på en krog och söp förfärligt.” 

 

”Illusioner och villfarelser ha varit drivfjädern till allt stort som uträttats i världen och 

kärnan till vad människolycka heter.” 
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Bilaga B.  
I denna bilaga bifogas arbetsuppgifterna anpassade till den lättlästa versionen av romanen: 
 
 
Den allvarsamma leken- funderingsfrågor, diskussion, skriv- och fördjupningsuppgifter 

Ämne: Svenska, SVA, SFI 

Årskurs: 7-9, Gymn, Vux 

Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning 

Lektionsåtgång: 2-8 

Lärare: Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson. Jenny är lärare i svenska och 

historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad. Läs gärna mer på hennes blogg: 

jennypawendes.blogspot.se 

 

Introduktion 
Det här är den lättlästa versionen av Hjalmar Söderbergs bok Den allvarsamma leken, 

originalet gavs ut 1912. Då var Hjalmar Söderberg 43 år gammal. Under 2016 kommer också 

en film baserad på boken. 

 

Funderingsfrågor 
Nedan finns frågor till de olika kapitlen i romanen Den allvarsamma leken. Skriv ner svaren 

eller diskutera dem i klassen. 

 

”Sommarens kyssar” 

1. Vem är Lydia? 

2. Vem är Arvid? 

3. Hur träffas de två? 

 

” Promenader” 

4. Varför promenerar Arvid i Stockholm under eftermiddagarna? 

5. Vad händer när han väl möter Lydia? 

 

”Ett dödsfall” 

6. Arvid får i uppgift att skriva sin första riktiga artikel. Vad handlar den om? 

7. Vem är det som dött? 
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”Jag vill men jag törs inte” 

8. Hur mycket tjänar Arvid år 1898? 

9. Vad innebär det att vara hemlig älskarinna? 

 

”Ut, jag vill ut” 

10. Arvid får ett brev av Lydia med endast två rader text. Vad betyder dessa rader tror du? 

11. Vilka är det som förlovat sig? 

12. På sidan 27 står det: ”Nu hade han fått som han ville”. Vad betyder det? 

 

”Två röda rosor” 

13. Hur har Arvids liv förändrats sedan han flyttade till Stockholm? 

14. Vem är Dagmar Randel? 

15. Vem är det Arvid får rosor ifrån? Hur förstår han att rosorna är just från denna person? 

 

”Hemligt förlovad” 

16. Arvid säger att han inte kan gifta sig. Varför kan han inte det menar han? 

17. Varför tror du Arvid väntar sex år på att besöka sin far i Värmland? 

18. Vem är hemligt förlovad? 

 

”Familjeliv” 

19. Hur trivs Arvid som gift? 

20. Varför har Arvid sparat Lydias lapp i så många år, tror du? 

 

”Ett möte på Operan” 

21. Vad är det Arvid har tappat? 

22. På middagen är det en kvinna som flörtar med Arvid. Hur märker han det? 

23. Varför har Arvid svårt att koncentrera sig på Operan? 

 

”Brevet” 

24. Vem är det Arvid får brev ifrån? 

25. Vad står det i brevet? 

26. Vad händer när Lydia och Arvid träffas? 
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”Älskarinnan” 

27. Lydia skriver till Arvid nästan varje dag. Sammanfatta det Arvid får berättat för sig. 

 

”Den påhittade Hans Bergling” 

28. Vem är Hans Bergling? 

29. Varför tror du att Arvid köper en brosch till Dagmar? 

 

”En sommar tillsammans” 

30. Varför följer inte Arvid med sin fru och sina barn till fadern i Värmland? 

31. Arvid får brev från Dagmar. Vad skriver hon? 

 

”Vid dödsbädden” 

32. Vad är Klarälven för något? 

33. Vad händer när Arvid somnar? 

 

”Kyrkogården” 

34. Varför går Arvid omkring på Johannes kyrkogård? 

35. Varför super sig Arvid full? 

 

”Tänk att få slippa leva” 

36. Varför funderar Arvid på att ta sitt liv? 

37. Vem är Kaj Lidner? 

38. Vad gör Kaj Lidner under julhelgen? Varför gör han det? 

 

”Dubbelliv” 

39. På vilket sätt lever Arvid ett dubbelliv? 

40. Arvid skriver en revy. Vad är revy för något? 

41. Vem är Ture Törne? 

 

”Allt har ett slut” 

42. Varför är Dagmar vaken mitt i natten? 

43. Vad vill Dagmar? Och vad vill Arvid? 
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”En verklig kvinna” 

44. När Ture läser upp sin text för Arvid mår Arvid dåligt. Varför det? 

 

”Långt, långt bort” 

45. Arvid ska bli Nationalbladets resereporter. Vad betyder det? 

46. Varför bestämmer sig Arvid för att resa iväg? 

47. Vem kommer till tågstationen när Arvid ska resa iväg? 

 

Diskussionsuppgifter 
Nedan finns ett par olika diskussionsuppgifter. Arbeta gärna enligt modellen EPA (Enskilt-

Par-Alla) d v s först får eleverna fundera individuellt, därefter kan de få diskutera i par eller 

mindre grupper. Slutligen diskuterar man frågorna i helklass. 

 

Om romanens titel Den allvarsamma leken 

Efter att ha läst hela romanen, vad tänker du att romanens titel betyder? Förklara dina tankar. 

Ta stöd från romanen genom att lyfta in exempel. 

 

I krig och kärlek 

Det finns ett ordspråk som lyder ”I krig och kärlek är allt tillåtet”. Det betyder att man som 

människa är beredd att gå hur långt som helst när man antingen är djupt förälskad eller 

befinner sig i en krigssituation. I denna roman får man följa Lydia och Arvid. De bryter mot 

gällande normer och regler och träffas trots att båda är gifta.  

Hur tänker du kring detta?  

a) Får man gå hur långt som helst när man är förälskad?  

b) Får man bryta mot normer och regler för att vara med någon man älskar?  

c) Är det tillåtet att såra andra?  

d) Får man vara otrogen? 
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Hjalmar Söderberg och Maria von Platen.  

”Lydia Stille” i Den allvarsamma leken är baserad på henne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivuppgifter 

Nedan följer ett par skrivuppgifter. Till uppgifterna finns det ytterligare stödmaterial som 

eleverna kan behöva använda sig utav för att klara av skrivandet. Använd det gärna.  

 

Århundradets kärlekssaga 

Läser man på Adlibris hemsida beskrivs Den allvarsamma leken som århundradets 

kärlekssaga. Håller du med om att det är en stor kärlekssaga? Skriv ett blogginlägg där du 

antingen håller med eller motsäger dig påståendet. Tänk på att de som läser ditt inlägg inte har 

läst romanen. Du behöver alltså både återge handlingen i korthet och använda exempel från 

romanen i din motivering.  

Tips vid skrivande av blogginlägg: 

- Ha en lockande rubrik 

- Skriv personligt d v s för fram dina tankar och åsikter 

- Skriv så att också de som inte läst romanen kan hänga med i ditt inlägg 
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- Strukturera din text så att det blir ett bra flyt i den 

- Dela in texten i stycken 

 

Skriva referat 

Din uppgift blir att skriva två olika referat på romanen Den allvarsamma leken. Det ena 

referatet ska vara ett traditionellt sådant där du objektivt (utan att lägga in egna tankar och 

åsikter) sammanfattar romanens handling. Texten ska innehålla källhänvisning, 

referatmarkörer och eventuellt citat. Till din hjälp har du Jenny Edvardssons filmade 

genomgång ”Referatteknik med Fröken JE”, https://youtu.be/Q9fojqwPr_8 

Ditt andra referat ska vara en modern version. Du ska utgå ifrån att du har Twitter och du ska 

skriva ett referat i form av en tweet. I ett tweet får max 140 tecken ingå. Hur ska du kunna 

sammanfatta ditt traditionella referat till ett referat på 140 tecken?  

 

Fördjupningsfrågor 

I denna fördjupning handlar det om att få en bild av det dåtida Stockholm. 

Stockholm stadsmuseum har väldigt mycket fotografier kartor och annat från gamla tiders 

Stockholm. Materialet finns samlat på http://www.stockholmskallan.se. 

 

Stockholm i slutet av 1800- och början av 1900-talet 

Låt Lydia, Dagmar och/eller Arvid ta dig med in i romanen och dåtidens Stockholm.  

Var bor de? Vilka gator, platser, hotell, arbetsplatser och restauranger besöker de?  

a) Ta fram en nutida Stockholmskarta och sätt ut de olika platser som Lydia, Dagmar 

och/eller Arvid tar dig med till.  

b) Sök sedan information om de platser du satt ut på kartan.  

Vad får du fram för information?  

c) Gör faktarutor där du sammanställer din information.  

d) Redovisa det du fått fram för dina klasskompisar. 

 


