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1. Inledning 

Rapporterna om att ungdomar läser mindre idag än tidigare är många. Enligt Statens medieråds 

rapport Ungar och medier läser enbart 11 % av ungdomar mellan 13 och 19 år böcker eller 

tidningar dagligen, vilket är en kraftig minskning från 2012.1 En tämligen logisk förklaring 

skulle kunna vara att konkurrensen om ungdomars fritid och intressen är större nu än någonsin. 

Med internets frammarsch och det oändliga utbudet av serier, filmer, musik och datorspel har 

romanen inte lyckats locka dagens ungdomar på samma sätt som tidigare generationer. Detta 

faktum är något som oroar många föräldrar och lärare och som till och med har inspirerat till 

att döpa om det så kallade höstlovet till ett ”läslov” med initiativ från statens sida. Att ungdomar 

bör läsa mer för att utveckla en bättre läsförståelse är ett mål många verkar vara överens om. 

Frågan är bara hur man kan gå till väga för att öka intresset för läsning hos eleverna. 

 Idén till denna uppsats uppdagades på grund av de sjunkande antalet elever som läser 

böcker eller tidningar dagligen. Samtidigt funderade jag över hur det kom sig att jag 

personligen började fatta tycke för litteratur under min tid på högstadiet. Det jag kom fram till 

är att mitt intresse för litteraturens värld inte startade med romaner; det var serietidningar, 

serieromaner och spel som utvecklade min lust att läsa romaner och populärvetenskapliga 

böcker. Ett av de absolut främsta spelen som haft en påverkan på mig heter Alan Wake, ett spel 

som är väldigt influerat av författare som Stephen King och H.P. Lovecraft. Eftersom 

berättelsens innehåll i Alan Wake är komplex, abstrakt och absurd i många anseenden behövdes 

gedigen efterforskning för att förstå berättelsen, dess teman och symbolism. Denna 

efterforskning ledde mig till de författare som influerat spelet, vilket i sin tur ledde till att jag 

blev intresserad av att läsa romanerna som dessa författare har skrivit. Jag vet att spel och 

serietidningar/serieromaner inspirerade mig själv till att läsa mer romaner och skönlitteratur 

vilket gjorde att jag ställde frågan om det också kunde göra detta för andra elever och 

ungdomar. Däremot handlar inte denna uppsats om huruvida en serieroman eller en lättläst 

version av ett verk kan inspirera ungdomar till att läsa mer romaner. Jag har valt att gå ännu ett 

steg tillbaka. Är det möjligt, enligt styrdokumenten från Skolverket, att använda sig av 

serieromaner eller en lättläst version av ett verk i skolundervisningen på högstadiet och kan en 

serieroman eller en lättläst version utveckla elevers fiktionsförståelse på samma sätt som en 

roman?  

 
1 Statens medieråd, Unga & medier 2019, 

https://statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarochmedier2019.3347.html (hämtad 2020-01-04), 

s. 7 & 26. 

https://statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarochmedier2019.3347.html
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För att undersöka detta har tre olika versioner av August Strindbergs Röda rummet 

använts i analysen: originalet, en lättläst version och en seriebearbetning. Anledningen till valet 

av verk är både personligt men också förankrat i styrdokumenten (detta utvecklas mer i sektion 

2.2). Eftersom jag själv är från, och kommer arbeta som lärare i Stockholm blir det intressant 

med en roman som utspelar sig i den staden. En del av de teman som finns i Röda rummet är 

också aktuella idag. Ett stort problem med Röda rummet i undervisningssammanhang, speciellt 

för elever som inte gått klart grundskolan, är att språket är gammaldags och innehåller 

kasusrester. Därför blir Röda rummet intressant då originalet inte riktigt är anpassat för dagens 

ungdomar men att den lättlästa versionen eller seriebearbetningen skulle potentiellt kunna 

användas istället för originalet om de kunskapsmål som satts upp enligt styrdokumenten kan 

uppnås. Denna uppsats kommer utgå ifrån en narrativ och komparativ analys av de tre olika 

versionerna av Röda rummet. 

1.1 Syfte och frågeställning. 

Inom svenskämnets kunskapsmål förekommer det både att eleverna ska läsa olika typer av 

texter samt att eleverna ska läsa skönlitteratur från olika tider och länder. Med anledning av 

detta har jag valt att analysera Röda rummet av August Strindberg i tre olika former. Först är 

det originaltexten som publicerades 1879. Den andra versionen är en lättläst version av 

Strindbergs Röda rummet återberättad av Cecilia Davidsson och illustrerad av Anneli Frumark 

och publicerad 2012 av LL-förlaget och Cecilia Davidsson. Den tredje versionen är en 

seriebearbetning av Per Demervall. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förändringar 

som görs i den lättlästa versionen och seriebearbetningen i förhållande till originalet. Vad tas 

bort och vad får stå kvar? Får detta några konsekvenser i undervisningssyfte om målet är att 

utveckla elevernas fiktionsförståelse? Har de olika versionerna olika didaktiska fördelar? 

Senare diskuteras de didaktiska fördelarna med respektive verk och när man kan argumentera 

att en viss version är mest lämplig.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation om Röda rummet samt tidigare forskning 

inom relevanta områden. 

2.1 Bakgrund om Strindberg och Röda rummet.  

För att förstå Röda rummet och dess kontext kommer jag nedanför att diskutera verket utifrån 

dess historiska kontext, handling och berättarteknik. 

2.1.1 Kontext 

Under julirevolutionen 1830 protesteras ett maktskifte fram i Frankrike vilket gör att 

liberalismen tog fart som främjade företagande, näringsliv och marknadsekonomi. Denna 

liberala svängning hör naturligt ihop med industrialismen som bredde ut sig över västvärlden i 

början på 1800-talet. Förutom att samhällets ideologiska och politiska världsbild förändrades 

drev den växande medelklassen förändringar i riktning mot hur vårt samhälle ser ut idag. 

Exempelvis krävdes en utvecklad samhällsapparat som innefattade bättre skolor, sociala 

rättigheter, rättssäkerhet och mer vikt på de naturvetenskapliga ämnena istället för 

religionslära.2 Liberalismen förändrade även litteraturen i och med att samhället blev mer 

debatterat. Ofta inom ramen av en roman eller novell.3 

 Religionen och kyrkan fick mindre makt i samhället och den sekulariserade 

grupperingen i samhället växte sig starkare. Detta innebar att samhället inte vilade på en klar 

och tydlig värdegrund längre utan varje enskild individ var tvungen att på något sätt hitta sin 

egen väg vilket blev ett tema för moderna författare.4 Strindberg var en av dessa moderna 

författare som skrev Röda rummet och som publicerades 1879. I Strindbergs Röda rummet är 

det individerna, de enskilda karaktärerna som skapar berättelsen. Det är individerna som också 

skapar de samhälle som Strindberg kritiserar. Det finns inte längre någon heroism, gudar eller 

självklara moraliska handlingar. Det är de enskilda individernas handlingar som hamnar i 

centrum och som slutligen formar samhället. Utöver detta förklarade Charles Darwin att 

människan inte är den speciella varelse som religionen får oss att tro i och med att 

evolutionsteorin utmanar den religiösa läran. Människan är istället, precis som andra djur, i 

ständig utveckling i och med evolutionen och att vi som människor också kämpar för vår 

överlevnad som art. Människan är egentligen inte mer speciell än alla de andra djur som vandrar 

 
2 Den svenska litteraturen: genombrottstiden, Lars Lönnroth et al. (red.), Stockholm: Bonnier 1999, s. 9. 
3 Lönnroth et al. (red.) 1999, s. 10.  
4 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur 2013, s. 37. 
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på jorden.5 Detta bidrog till den individualism som diskuterats ovanför och färgade sedan av 

sig på språket som blev mer ledigt och fritt 

 Med hjälp av satiren är Röda rummet ett svar på bland annat representationsreformen 

och andra politiska beslut och det var under 1880-talet som ”det stora ideologiska och litterära 

genombrott som traditionellt kallas för ’det moderna’” breder ut sig.6 Strindberg var en 

nyckelperson inom den nya moderna svenska litteraturen och hans verk är ständigt diskuterade 

även idag. För att erbjuda mer kontext kommer nu berättelsens grundläggande beståndsdelar 

och händelseförlopp presenteras. 

2.1.2 Handling  

I Röda rummet följer läsaren Arvid Falk som är bosatt i Stockholm. Arvid har tröttnat på livet 

som ämbetsman och bestämt sig för att bli litteratör. Han inser dock att tryggheten som hans 

tidigare yrkesbana gett honom inte längre är närvarande. Genom romanen gestaltas en rad olika 

karaktärer som gemensamt bildar en beskrivning av ett Stockholm under slutet på 1800-talet. 

Bland dessa karaktärer finns konstnärer, skådespelare och andra kulturarbetare, direktörer och 

allmänt ekonomiskt och socialt uppsatta personer, journalister och fattiga arbetare på 

samhällets botten. Strindberg skrev själv ett brev till Rudolf Wall (chefredaktör på Dagens 

Nyheter) med en handlingsförklaring: ”att visa ett panorama af ett samhälle som jag icke älskar 

och som aldrig älskat mig”.7 Röda rummet är en samhällsskildring där läsaren till stor del följer 

Arvid Falk som avslöjar samhällets mörka sidor genom personmöten. Det är dessa möten 

mellan de olika karaktärerna som bygger upp en värld som ska försöka avspegla det samhälle 

som Strindberg levde i under slutet av 1800-talet. Verket inleds med en vy över Stockholm 

som sätter prägel på verket; denna roman kommer att handla om Stockholm som helhet, alla 

dess invånare och den osynliga samhällsstruktur som både avslöjas och kritiseras. Nedanför 

följer en kort lista på karaktärer som kommer att nämnas genom denna uppsats. 

 

• Arvid Falk: protagonist och Strindbergs alter-ego. Det är genom Arvid Falk som läsaren 

får insyn i livet hos olika personer och samhällsnivåer. 

• Nicolaus Falk: Arvids förmögne äldre bror.  

• Lundell: en konstnär som målar porträtt för att tjäna pengar. 

 
5 Vulovic 2013, s. 36. 
6 Lönnroth et al. (red.) 1999, s. 10. 
7 Stockholms stad, Stockholmskällan, ”August Strindbergs brev till Rudolf Wall”, 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/30503 (Hämtad: 06-01-2020). 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/30503
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• Sellén: en konstnär som målar vad han vill och känner för. 

• Struve: journalist som, likt Lundell, utnyttjar skrivandet för att tjäna pengar. 

• Smith: Bokförläggare. 

• Levi: Judisk affärsman som är anställd på Triton. 

2.1.3 Berättarteknik 

Ett kännetecknande drag som löper genom Röda rummet är Strindbergs förmåga att med hjälp 

av satiren avslöja, demaskera och till stor del förlöjliga de rika och mäktiga i samhället. Verket 

präglas av en kritik mot samhällets elit och detta förtydligas genom dess satiriska drag. 

Narrativet växlar mellan ett perspektiv med företagsägare, diverse direktörer, förläggare och 

mäktiga journalister och ett perspektiv från samhällets botten med konstnärer som inte har råd 

med tillräcklig föda, prostituerade och vanliga arbetare som har svårt att få vardagen att gå runt. 

I Litteraturens historia i Sverige, står det att ”Röda rummet, som slog ned som en blixt i det 

litterära livet och blev en betydande publiksuccé” blev populär för bland annat sin kraftfulla 

och orädda satiriska samhällsskildring och samhällskritik.8 Strindberg uppnådde denna 

satiriska kritik mot samhället genom att beskriva de bakomliggande intentionerna som de 

etablerade och resursstarka grupperna i samhället hade och som i sin tur resulterade till de lägre 

samhällsklassernas lidande och fattigdom. Strindberg målade upp ett Sverige och ett 

Stockholm som ett socialt spel, ett omoraliskt samhälle som belönar de som bedrar, förvränger, 

förvirrar och inte är genuina till sitt yrke eller passion i livet. I Litteraturens historia i Sverige 

står det ”Med kritisk blick följer han [Arvid Falk] det hänsynslösa sociala spelet, det ohämmade 

lurendrejeriet och den moraliska bankrutten”.9 Detta sätt att måla upp ett Stockholm i 

disharmoni genom persongestaltningar kännetecknar den individualistiska strömning som 

växte sig stark när den moderna romanen tog form. 

I Den Svenska Litteraturen: genombrottstiden skriver Per Arne Tjäder om Strindberg 

och genombrottstiden.10 I ett av kapitlen skriver han att:  

 

Röda rummets stora betydelse ligger dock inte i gestaltningen av litteratörens tillkortakommanden. 

Inte heller ligger den i samhällssatiren, som verkligen är mycket underhållande men som knappast 

överlevt det gånga åren. Epokgörande blev Röda rummet genom sitt språk.11  

 

 
8 Litteraturens historia i Sverige, Bernt Olsson & Ingemar Algulin (red.), Lund: Studentlitteratur 2013, s. 279. 
9 Olsson & Algulin (red.) 2013, s. 279. 
10 Lönnroth et al. (red.) 1999, s. 220–248. 
11 Lönnroth et al. (red.) 1999, s. 224. 
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Tjäder beskriver det som att Strindberg bröt sig loss från den äldre litteraturens språk med sina 

”retoriska schabloner” och ”dess idealistiska utstyrsel” och det var med Röda rummet som ett 

nytt språk föddes till liv.12 Tjäder är inte ensam om tolkningen att Röda rummet skulle vara av 

innovativ karaktär rent språkmässigt. I Litteraturens historia i Sverige står det att det moderna 

genombrottet började med just Strindbergs Röda rummet.13 Även Jimmy Vulovic intygar, i 

Narrativanalys, att Röda rummet är exempel ”på en roman som under den här perioden kom 

att framstå som förebildlig”.14 Röda rummet bidrog med ett mer begripligt språk för 

allmänheten och presenterade en annan typ av berättande och skiljde sig från föregångarna som 

producerade tung och många gånger obegripliga litteratur för allmänheten.15 I och med 

Strindbergs nyskapande språk och berättarstil inspirerades nästa generations modernistiska 

författare av hans författarskap.16 Den fria rytmen, det begripliga språket och den mer 

vardagliga och individualistiska språkliga dragen gjorde Röda rummet och Strindberg till en 

verklig trendsättare. 

2.2 Styrdokumenten för högstadieelever inom svenskämnet. 

En stor del av svenskämnet berör berättande och läsning av romaner. Det är tydligt att 

Skolverket vill att lärare lägger tyngd inom detta område med tanke på den omfattande mängd 

punkter som hör naturligt ihop med berättande, läsning och fiktionsförståelse. I detta avsnitt 

presenteras de kunskapsmål som denna analys utgår ifrån. Målet är i slutändan att få mer 

kunskaper kring vilka kunskapskrav elever kan uppnå via originalet, den lättlästa versionen 

och serierbearbetningen av Strindbergs Röda rummet. För att föra en diskussion av god kvalité 

måste dessa kunskapskrav synliggöras för att en slutsats om de tre olika versionernas grad av 

relevans för högstadieelever i svenskämnet är i jämförelse med varandra.  

 Under underrubriken ”berättande texter och sakprosatexter” finns dessa formuleringar 

som ska beskriva svenskämnets centrala innehåll. 

 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

 
12 Lönnroth et al. (red.) 1999, s. 224. 
13 Olsson & Algulin (red.) 2013, s. 259. 
14 Vulovic 2013, s. 37. 
15 Olsson & Algulin (red.) 2013, s. 259. 
16 Olsson & Algulin (red.) 2013, s. 278. 
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• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och 

vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre 

dialoger. 

• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, 

Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella 

sammanhang som verken har tillkommit i. 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter. 

 

Nästkommande kunskapsmål formuleras under underrubriken ”läsa och skriva”. 

 

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.  

 

Genom att arbeta med Röda rummet som original skulle alla dessa mål kunna beröras. Det skall 

även tilläggas att dessa mål inte rör de olika kraven som varje enskilt betyg ställer på eleven. 

De olika betygens särskilda krav kommer dock att diskuteras i den avslutande didaktiska 

diskussionen där de två andra versionerna, den lättlästa och seriebearbetningen också berörs. 

Men för att kunna göra en analys av Röda rummet måste begreppet fiktionsförståelse först 

definieras. I nästa avsnitt diskuteras begreppet fiktionsförståelse för att formulera en klarare 

bild vad som mer precist menas när fiktionsförståelse som begrepp används i denna uppsats. 

2.3 Fiktionsförståelse 

I de berörda formuleringarna kring kunskapskraven sätts kravet att eleverna ska utveckla en 

mer avancerad fiktionsförståelse. Men vad begreppet egentligen betyder kan vara 

svårdefinierat. I detta avsnitt diskuteras begreppet mer djupgående för att skapa en grund som 

analysen och den slutgiltiga diskussionen kan vila på. Begreppet fiktionsförståelse innehåller 

två sammansatta ord, ”fiktion” och ”förståelse”. För att göra ett försök att definiera detta 

begrepp måste dessa två ord först definieras.  

 Fiktion är ett begrepp som Svenska Akademiens Svensk ordbok definierar som en 

”företeelse som inte finns i verkligheten och i stället är fritt uppfunnen”. Fiktionsbegreppet 

syftar därför, i denna kontext, till romaner, eller berättelser, som är uppdiktade. För att ett 
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skrivet verk ska anses som fiktion behöver därför berättelsen vara uppdiktad men kan 

fortfarande innehålla en hög grad av realism eller verklighetsanknytning. Fiktion ställer sig 

alltså utanför verkligheten och skapar en egen värld som avviker från den som vi människor 

lever i och känner igen i viss mån. Viss fiktion kan vara uppenbar, exempel är fantasy, science 

fiction eller skräck som ofta innehåller övernaturliga fenomen. Annan fiktion är inte lika 

uppenbar. Exempel på detta kan vara en del av de deckare som är en väldigt populär genre 

bland läsare över hela världen. I en deckare uppskattas det av läsaren om verket känns 

verklighetstroget, att de brott som verket behandlar ska ha potentialen att vara verklig men att 

berättelsen fortfarande aldrig har ägt rum och blir därför en form av fiktion som ändå ligger 

nära verkligheten. Jonathan Culler beskriver fiktion i Literary Theory: A Very Short 

Introduction såhär: 

 

Non-fictional discourse is usually embedded in a context that tells you how to take it: an instruction 

manual, a newspaper report, a letter from a charity. The context of fiction, tough, explicitly leaves 

open the question of what the fiction is really about.17 

  

I denna definition ska fiktion alltså vara tolkningsbar på en individuell nivå. Vad verket i 

slutändan handlar om uttrycks inte explicit i verket utan det är tolkningen som läsaren gör som 

avgör vad verket egentligen handlar om.  

Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller har tillsammans författat 

boken Fiktionsförståelse i skolan: svensklärare omvandlar teori till praktik. Denna bok 

diskuterar fiktionsförståelse och hur svensklärare praktiskt kan gå till väga i sin undervisning 

för att utveckla sina elevers läsning och fiktionsförståelse. Deras definition av vad som gör att 

en elev har en god fiktionsförståelse innehåller några variabler. En elev med god 

fiktionsförståelse ska kunna växla mellan att läsa en text noggrant, på nära håll och kunna läsa 

en text mer helhetligt. Eleven ska alltså ha en förmåga att ”kunna gå från ytan till djupet och 

att smälta samman större helheter av texter [ … ]”.18 För det andra måste eleven också kunna 

använda sin egen tolkning av texten för att träda utanför texten och ställa frågor. Dessa frågor 

kan exempelvis vara baserade på egna livserfarenheter, tankar om samhället eller baserade 

utifrån andra texter.19 Detta kan uppnås om eleven kan gå från textens yta till djup samt ställa 

kritiska frågor direkt till texten. Förutom att eleverna måste ha god läskunnighet måste de också 

 
17 Jonathan Culler, Literary Theory: a Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press: 2000, s. 30. 
18 Ingrid Mossberg Schüllerqvist & Christina Olin-Scheller, Fiktionsförståelse i skolan: svensklärare 

omvandlar teori till praktik, Lund: Studentlitteratur 2011, s. 11. 
19 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 11. 
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använda alla sina erfarenheter, kunskaper och tankar för att kritisera, reflektera och värdera det 

innehåll som texten behandlar. Eleven behöver således kunna ställa sig frågan vad texten 

explicit säger och samt formulera vad det implicit betyder.  

Ett annat begrepp som ligger nära fiktionsförståelse är ”critical literacy”. Peter 

McLaren diskuterar tre begrepp i sin text Culture or Canon? Critical Pedagogy and the 

Politicts of Literacy. Det första är ”functional literacy” vilket betyder att en person kan har 

verktygen för att kunna avkoda enklare texter som personen möter i sin vardag, exempelvis en 

instruktionsmanual eller vägskylt. Detta är basen för att en person ska kunna läsa.20 Det andra 

begreppet är ”cultural literacy” vilket betyder att en person har kännedom om kända 

skönlitterära verk, historia eller annat som är viktigt för att en person ska kunna delta i det 

sociala och kulturella livet i det samhälle personen lever i.21 Den tredje, och det begrepp som 

denna uppsats kommer ta hänsyn till är ”critical literacy”. Detta betyder att en person kan läsa 

text och sedan kritiskt granska denna text för att i slutändan bilda sig en egen uppfattning om 

vad texten både explicit meddelar men även vad det implicit betyder.22 Målet med att utveckla 

en högre grad ”critical literacy” är att skapa medborgare som kan delta mer aktivt i den politiska 

debatten samt stå självständiga inför texter. Denna definition ligger nära den beskrivning av 

begreppet fiktionsförståelse som Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller diskuterar i 

Fiktionsförståelse i skolan. Denna uppsats involverar både McLarens version av ”critical 

literacy” samt Mossberg Schüllerqvists och Olin-Schellers beskrivning av fiktionsförståelse. 

Det är denna definition av fiktionsförståelse som jag lägger till grund för den didaktiska 

diskussion som presenteras senare i uppsatsen.  

2.4 Lättlästa texter och serieromanen: terminologi, tidigare forskning och litteratur 

Användningen av ordet ”text” som beskrivning på något som läses förekommer i litteratur samt 

i denna uppsats. Däremot är en av de omarbetningar av Röda rummet som jag valt en 

serieroman. Serieromanen skiljer sig från originalet och till viss del den lättlästa versionen (den 

lättlästa versionen innehåller ett fåtal bilder) i och med att berättelsen och framförallt dess 

miljö, beskrivs med stor del till hjälp av bilder. Jag ansluter dock dessa bilder till ordet text, 

vilket Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller diskuterar i Fiktionförståelse i skolan (för mer 

information se ”det vidgade textbegreppet”).23 Definitionen av text i denna uppsatskontext 

 
20 Peter McLaren, Culture or Canon. Critical Pedagogy and the Politics och Literacy, Cambride Massachusetts 

1988, s. 213. 
21 McLaren 1988, s. 213-214. 
22 McLaren 1988, s. 214. 
23 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s 36–39. 
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inkluderar alltså både det skrivna ordet och eventuella bilder som kan avkodas och tolkas som 

hör ihop med berättelsen som helhet. Fiktionsförståelse handlar till stor del om att avkoda och 

ställa kritiska frågor till texten med hjälp av ens egen erfarenhet. På samma sätt som dessa 

frågor kan ställas till det skrivna ordet kan en elev kritisera, reflektera och evaluera kring bilder 

i samma mån som med det skrivna ordet.  

2.4.1 Lättlästa böcker 

Det är inte självklart vad en lättläst text egentligen är. Vad som är lättläst för en, behöver inte 

vara lättläst för en annan. Däremot finns det vissa drag i en text som kan kategoriseras som 

generella “lättlästa drag”. I Vad är lättläst? skriver Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg 

för Specialpedagogiska myndigheten att lättlästa böcker har vissa gemensamma drag och 

egenskaper.24 Exempel på några av de drag som presenteras är att boken inte ska vara särskilt 

lång samt bör undvika långa substantiv, främmande ord, passiv form och abstrakta begrepp.25 

Boken ska, utöver vad den inte bör innehålla, ha ett personligt tilltal, innehålla ord som får 

meningar att hänga ihop, tydligt förklarade orsakssammanhang och innehålla omväxlande 

korta och långa meningar.26 I LL-boken - Vad är det för en bok? Utgiven av skolöverstyrelsen 

1979 och skriven av Maja Witting diskuteras lättläst-begreppet mer. Exempelvis diskuteras 

sammanhangsförståelsen. I sak förklaras det att en berättelse med uppbruten kronologi, en stor 

mängd huvudpersoner och diskontinuerligt användande av tilltalsnamn är bidragande faktorer 

till att en text blir svårare att ta till sig för en svagare läsare.27 Fortsättningsvis förklarar Witting 

att meningslängden och satsbyggnaden har en betydelse för hur lätt boken uppfattas. Witting 

skriver:  

 

Undersökningen visar för det andra att en meningsbyggnad som har inskjutna förklaringar, 

komplicerade attribut och andra liknande konstruktioner försvårar förståelsen [ … ] 

Innehållet behöver inte vara svårt i sig men genom att många starkt innehållsfyllda ord 

kommer efter varandra i tät följ blir helheten övermäktig.28 

 

 
24 Ingvar Lundberg & Monica Reichenberg, Vad är lättläst?, Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten 

2008, s. 8. 
25 Lundberg & Reichenberg 2008, s. 8. 
26 Lundberg & Reichenberg 2008, s. 8. 
27 Maja Witting, LL-boken – vad är det för en bok?, Stockholm: Arbetsgruppen för lättlästa böcker, 

Skolöverstyrelsen 1979, s. 14. 
28 Witting 1979, s. 20. 
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En enkel meningsuppbyggnad och en rak ordföljd blir således eftersträvansvärt när man 

producerar en lättläst bok. Men detta räcker inte för att en bok ska klassas som lättläst. För att 

definiera vad lättläst litteratur egentligen betyder behöver vi bryta ned texten ytterligare. 

Witting skriver att: 

 

Undersökningen visade för det andra att enkel meningsbyggnad i form av korta satser med 

rak ordföljd inte kan överbrygga svårigheter som uppkommer av tvära innehållsliga kast 

eller av att en tankegång uttrycks med ofullständiga fraser. Detta betyder att man först och 

främst måste vara inriktad på att tillgodose kravet på inre logik i stoffet och därefter inrikta 

sig på formen.29 

 

För att definiera vad som är lättläst behöver man således dela upp verket i en “språklig del” 

och en “innehållsmässig del”.  

 

• Den språkliga delen: Undvik långa substantiv, främmande ord, abstrakta begrepp, 

passiv form, långa meningar och bruten ordföljd. 

• Den innehållsmässiga delen: Tillgodose en inre logik, kronologiskt 

berättarmönster, en inre berättarröst, få huvudpersoner och kontinuerligt 

användande av tilltalsnamn. 

 

Eftersom en lättläst version av en roman innehåller minst några av de kraven ovanför kan 

slutsatsen att berättelsen kommer förändras väldigt mycket under skapandet av en mer lättläst 

version. Någonstans måste innehållet, både de språkliga och narrativa förminskas och 

reduceras i förmån för att göra litteraturen mer lättillgänglig för lässvagare personer. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att byta ut långa miljöbeskrivningar mot bilder eller foton. 

I Läslust och lättläst skriver Birgitta Ahlén i sin text ”Vem behöver lättlästa böcker och vad är 

en lättläst bok?” att ett kriterium för en lättläst bok är att det ska finnas någon typ av 

bildmaterial med många illustrationer eller foton.30. Till skillnad från den lättlästa boken kan 

en serieroman definieras lättare.  

 
29 Witting 1979, s. 20. 
30 Läslust och lättläst: att förebygga och reparera lässvårigheter och bevara läslusten, Inger Norberg et al. 

(red.), Lund: Bibliotekstjänst 2003, s. 192.  
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2.4.2 Serieromaner 

Gemensamt för alla serieromaner är att de är en multimodal berättarstil som utnyttjar bild 

ackompanjerat med text för att berätta en berättelse. Exempelvis kan en serieroman ha blivit 

publicerad i flera olika delar för att sedan sammansvetsas till en komplett utgåva (se Watchmen 

av Alan Moore). En serieroman kan också publiceras i en komplett form, likt en klassisk roman 

(se Sabrina av Nick Drnaso). En serieroman är således en längre berättelse med både bilder 

och text i liknande stil som den klassiska serietidningen eller de amerikanska 

superhjälteserierna. Tillhörande serieromanen tillkommer även vissa termer som (för den som 

inte är insatt i ämnet) kan vara svåra att förstå. 

 

• Ruta – eng. Panel: är den enskilda rutan som finns på ett siduppslag. Ibland kan 

rutan täcka hela sidan, ibland är sidan uppdelad i 9 rutor eller fler. 

• Kanal – eng. Gutter: kanalen är det tomrummet som finns mellan de olika rutorna.  

• Pratbubbla – eng. Speech Balloon: är de pratbubblor som signalerar att en karaktär 

pratar. En pratbubbla kan vara slät, taggig, rund eller fyrkantig. De olika sätt att 

måla en pratbubbla på signalerar hur en person pratar, med vilken stämma eller på 

vilket sätt.  

 

Likt en lättläst text kan serieromanen potentiellt hjälpa lässvaga elever. I För berättelsens skull: 

modeller för litteraturundervisningen skriver Anna Nordenstam och Margareta Wallin 

Wictorin om den tecknade serien som medium för klassrummet.31 I denna text återberättas det 

om en elev som inte var intresserad av att läsa litteratur. Denna elev fick i uppgift att ta med 

sig något som han gillade att läsa; vilket resulterade i att han tog med sig en seriebearbetning 

av The Walking Dead. Det visade sig att eleven var mycket skicklig på att analysera både bilder 

och text i det verk han själv gillade att läsa och hans läsintresse stärktes också.32  

  

 
31 För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen, Ingrid Lindell & Anders Öhman (red.), 

Stockholm: Natur & kultur 2019, s. 139-161.  
32 Lindell & Anders Öhman (red.) 2019, s. 161. 
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3. Metod och Material 

Under detta kapitel presenteras det material och den metod som ligger till grund för den 

komparativa och narrativa analysen av de tre versionerna av Röda rummet.  

3.1 Material 

Det material som ligger till grund för denna narrativa och komparativa analys är tre versioner 

av August Strindbergs roman Röda rummet. Den första versionen är originalet utgivet av 

förlaget Natur & Kultur 2006; denna version kommer benämnas under originalet. Den andra 

versionen är en lättläst version från LL-förlaget 2012 och omskriven av Cecilia Davidsson och 

kommer benämnas som den lättlästa versionen. Den tredje versionen är en omskrivning i form 

av en serieroman av Per Demervall utgiven av Demervall 2003. Seriebearbetningen har 

textgranskats av Professor Bo Bennich-Björkman vid litteraturvetenskapliga institutionen i 

Uppsala universitet för att återskapa en omskrivning som på ett rättvist sätt skriver om den 

svenska klassikern Röda rummet.  

3.2 Metod 

Metoden för denna uppsats är en komparativ och narrativ analys av August Strindbergs Röda 

rummet. De tre versioner som denna uppsats berör är originalet, en lättläst version och en 

seriebearbetning. Den narrativa analysen av de tre versionerna utgår från Jimmy Vulovics 

Narrativanalys. De tre versionerna analyseras separat i syfte att undersöka huruvida de olika 

versionerna kan bistå med underlag för att utveckla elevernas fiktionsförståelse enligt den 

definition som presenterats i sektion ”Fiktionsförståelse 2.3”. Analysen är uppdelad i ett antal 

underrubriker för att undersöka verket från olika vinklar.  

Det första som behandlats är kapitelstrukturen som skiljer mellan den lättlästa versionen 

och seriebearbetningen samt originalet. Analysen undersöker hur det påverkar berättelsen som 

helhet. Vad tas bort och vad får stå kvar i de två olika omskrivningarna. 

 Ett litterärt stildrag som Röda rummet är välkänd för är demaskeringen av samhällets 

elit genom satir. Det blir därför viktigt att undersöka hur satiren tar form i de två 

omskrivningarna för att avgöra om dem är användbara i undervisningen. Satiren analyseras i 

alla tre versionerna av Röda rummet för att kunna avgöra de omskrivna versionernas försök att 

överföra det kända stildrag som originalet är känt för.  

 Efter att satiren analyserats i de olika verken undersöks den analogiska förstärkningen. 

Anledningen till att den analogiska förstärkningen analyseras i de tre versionerna är på grund 
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av dess potential att utveckla elevernas fiktionsförståelse. Analogisk förstärkning presenterar 

mer information om en karaktär, antingen explicit eller implicit som läsaren använder för att 

bilda sig en helhet om berättelsens innehåll och vad verket vill förmedla. Om läsaren observerar 

någon analogisk förstärkning som utvecklar en karaktär är det ett tecken på en mer avancerad 

fiktionsförståelse. 

 Efter att analysen presenterats överförs resultatet till en didaktisk diskussion som utgår 

från analysen och som tar hänsyn till Skolverkets kunskapsmål. Den didaktiska diskussionen 

är ämnad till att diskutera resultatet och framföra en slutsats. Slutsatsens mål är att avgöra 

vilken av de tre versionerna av Röda rummet som ämnats mest lämplig för svenskundervisning 

i syfte att utveckla elevernas fiktionsförståelse på högstadiet och vilka didaktiska fördelar de 

två omskrivningarna har. 
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4. Narrativanalys av Röda rummet. 

I detta avsnitt görs en komparativ och narrativ analys av de olika versionerna av Strindbergs 

Röda rummet. För att göra denna analys har Narrativanalys av Jimmy Vulovic varit till stor 

hjälp och det är hans definitioner av begreppen ”berättelse”, ”narrativ”, ”intrig”, ”dieges” som 

ligger till grund för denna analys. För att underlätta presenteras därför en definition av dessa 

begrepp som kommer återkomma genom texten som helhet. 

 Berättelse är det händelseförlopp som händer i en roman eller annat verk. Det är, som 

Vulovic beskriver ”en berättelse kan enklast beskrivas som det händelseförlopp i kronologisk 

ordning som utsägs inom ramen för ett narrativ […] Alla händelser, handlingar, personer, 

miljöer, och så vidare som bildar denna Leopold Blooms värld under den dagen är 

berättelsen.”.33 

 Narrativet är Hur något berättas. Olika personers perspektiv, stilar och 

världsåskådningar ställs mot varandra för att skapa en känsla eller en förståelse för handlingen 

och dess potentiella innebörd. Narrativet är mer än ett kronologiskt händelseförlopp.34 

Narrativet inbegriper alltså hela den kommunikativa situation som författaren formulerar då de 

skriver exempelvis romaner.35 

 Om berättelsen är de händelser så som de hade utförts i kronologisk ordning, så är 

intrigen det sätt på vilket dessa händelser sätts samman i en ordning så att de skapar ett tydligt 

orsakssamband. Med intrigen aktiveras narrativet och berättelsen. In medias res är ett exempel 

på en intrigform.36 Intrigen är i vilken ordning händelserna inom berättelsen ska presenteras i 

verket. 

 Diegesen är den fiktiva världen inom den givna berättelsen. Narrativet, dess intrig och 

händelser skapar denna fiktiva värld som är unik för den berättelse som förmedlas. Författaren 

skapar en värld genom sin text som läsaren sedan uppfattar. Vulovic skriver: ”I det första skedet 

aktualiseras den berättelsenivå som man vanligtvis tar för själva romanen eller novellen: den 

värld som bildas av alla personer, miljöer, händelser och handlingar”.37 Arvid lever och verkar 

i diegesen som Strindberg har skapat och även om Strindberg gör ett försök att skapa en 

sannenlig bild av Stockholm så skapas ändå en värld som är unik för Röda rummet. Denna 

värld som utgör Röda rummet kallas för dieges. 

 
33 Vulovic 2013, s. 57. 
34 Vulovic 2013, s. 57 
35 Vulovic 2013, s. 57. 
36 Vulovic 2013, s. 58. 
37 Vulovic 2013, s. 61. 
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4.1 Kapitlens struktur 

Röda rummet som original består av 29 kapitel. Seriebearbetningen av Per Demervall består 

också av 29 kapitel, alla med samma titlar som originalet. Serieversionen följer alltså 

originalets narrativ och intrig (även om originalet är mer omfattande och innehåller delar som 

inte finns med i serieversionen) till den grad att alla kapitel följer samma intrig som originalet, 

medan innehållet skiljer sig åt i och med att seriebearbetningen är något limiterad. I den lättlästa 

versionen skiljer sig kapitelordningen markant från både originalet och serieversionen medan 

vissa kapitel är väldigt lika originalet. Här finns det kapitel som har samma namn som 

motsvarande kapitel i originalet och serieversionen. Exempelvis heter kapitel 28 i originalet 

”från andra sidan graven” vilket det kapitlet också gör i den lättlästa versionen. Många kapitel 

i den lättlästa versionen skiljer sig dock från originalet. 

Vissa kapitel från originalet har delats upp i den lättlästa versionen. Kapitel 24 ”Om 

Sverige” är exempelvis uppdelad i tre stycken kapitel i den lättlästa versionen: ”under 

kristallkronan”, ”Sverige finns inte” och ”sorgsna Beda”. Anledningen till att detta kapitel 

delats upp i tre olika delar har förmodligen att göra med hur kapitlet i originalet är strukturerat 

i sin intrig. Det finns tre olika miljöer i originalet. Först befinner sig Arvid Falk på en middag 

med bekanta hemma hos sin bror Nicolaus Falk. Arvid lämnar denna festlighet och det är i 

detta miljöombyte som ett nytt kapitel börjar i den lättlästa versionen. Nästa kapitel ”Sverige 

finns inte” berör Olles tal till arbetarföreningen, när de blir utkastade slutar kapitlet. Det tredje 

och sista kapitlet i uppdelningen av originalets kapitel byts miljön ännu en gång till kafé Naples. 

Alla dessa olika miljöer, hemma hos Nicolaus, inne på arbetarföreningen och kafé Naples är 

samma kapitel i originalet och serieversionen. Uppdelningen är befogad i den lättlästa 

versionen eftersom det gör det enklare för en lässvag läsare att följa med i narrativet. Tittar 

man närmare på definitionen och de karaktärsdrag som en lättläst bok består av så är 

uppdelningen också tämligen logisk. Ett annat exempel är kapitel 6 ”röda rummet” i originalet 

som delats upp i tre delar i den lättlästa versionen; ”Séllens tavla”, ”Guldklockan” och ”Röda 

rummet”. På samma sätt har kapitlet delats in i tre olika delar i den lättlästa med hänsyn till 

miljöombyte. Kapitlet ”Séllens tavla” avslutas när Séllen ska gå till Arvid och fråga om pengar 

till färg. Kapitlet ”Guldklockan” börjar när Séllen går in hem hos Arvid. Det tredje kapitlet, 

”Röda rummet”, börjar med att Arvid och Séllen promenerar till Berns efter att de pantat 

guldklockan och köpt färg. Den lättlästa versionen av Röda rummet tar hänsyn till 

miljöombyten för att inte förvirra sin läsare. 
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Däremot skulle man kunna argumentera för att den uppdelning av kapitel 24, ”om 

Sverige” i den lättlästa versionen av Röda rummet bidrar till en mindre förståelse för vad som 

implicit vill förmedlas med kapitlet. Under kapitel 24 äter Arvid middag med sin bror Nicolaus 

och andra högre socialt uppsatta personer. Den matsal de äter i beskrivs som en matsal 

utsmyckad med lyx. Det finns kristallkronor och de skålar med champagne.38 Arvid lämnar 

sedan matsalen efter att han uttryckt att rummet innehöll ”så mycket lögn, så mycket falskhet 

i luften” för att träffa Olle som han sedan gör sällskap med till arbetarföreningen.39 Olle blir en 

symbol för motsatsen av lögn och falskhet i och med det tal han håller framför 

arbetarföreningen där han kritiserar Sverige och folket för att inte vara en sammansvetsad 

nation.40 Även om Olle blev utkastad i och med sin förlöjligande beskrivning av nationen 

Sverige så stod han ändå rakryggad. Han var motsatsen till falsk som de människor i Nicolaus 

lägenhet. I slutet av kapitel 24 läser Olle från en kokbok för Sellén. De har inte ätit och Sellén 

vill drömma sig bort bland maten som beskrivs i kokboken.41 Att vara rakryggad och äkta leder 

inte till rikedomar. Denna del med kokboken finns inte med i den lättlästa versionen vilket 

försvagar narrativet. I och med att kapitlen bryts upp får de heller inte samma sammanhang 

som i originalet. Kopplingen mellan dem falska i Nicolaus lägenhet, de som kastade ut Olle 

från arbetarföreningen och Selléns och Olles bistra förhållanden blir således inte lika tydligt. I 

seriebearbetningen omsluts rutorna när Sellén och Olle fryser och är hungriga med en kall 

ljusblå färg. Detta signalerar visuellt deras utsatta situation.42  

Det finns kapitel i originalet som inte har omarbetats till den lättlästa versionen. Istället 

har de tagits bort helt och hållet. Kapitel 9 ”förskrivningar” är ett kapitel som saknas i den 

lättlästa versionen. I detta kapitel dricker Nicolaus kaffe med sin fru. Nicolaus försöker komma 

åt sin svärmors svagheter. Hans fru tror att han vill undvika att såra hennes mor men istället 

väljer Nicolaus att använda dessa svagheter emot henne. Detta kapitel hör inte naturligt ihop 

med protagonisten Arvid Falk. Istället fungerar detta kapitel som en beskrivning av en liten del 

i det Strindberg försöker förmedla med verket. I definitionen av lättläst litteratur finns bland 

annat formuleringen att romanen ska ”Tillgodose en inre logik” samt innehålla en ”tydligt 

förklarade orsakssammanhang”. Det kan således argumenteras att detta kapitel kan vara 

problematiskt för en lässvag läsare i och med att kapitlet inte kopplar till protagonisten Arvid 

på ett tydligt sätt. På samma sätt saknas kapitel 14 ”Absint” och 15 ”Teater-aktiebolaget 

 
38 August Strindberg, Röda rummet, Stockholm: Natur & kultur 2006, s. 215. 
39 Strindberg 2006, s. 217. 
40 Strindberg 2006, s. 222–225. 
41 Strindberg 2006, s. 230. 
42 Demervall 2003, s. 93. 
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Phoenix” från originalet. Dessa två kapitel, likt kapitel 9, är inte direkt kopplade till 

protagonisten Arvid. Istället följs Renhjelm och Falander (Falander är frånvarande i hela den 

lättlästa versionen). I kapitel 14 förmedlas en känsla av att det teaterbolaget som Renhjelm 

söker jobb hos inte är arbetsmässigt godtagbar. Direktören målas upp som en omoralisk och 

ond person. I kapitel 15 luras Renhjelm in i ett kontrakt med denna direktör samt att Falander, 

även fast han uppmuntrat Renhjelm till att söka den unga Agnes hjärta, fortfarande har henne 

som älskarinna. De omoraliska ageranden av både teaterdirektören och Falander blir kapitlens 

centrala punkt vilket resulterar i, precis som med kapitel 9, att protagonisten Arvid inte kan 

kopplas på ett tydligt sätt till kapitlen. Frånvarandet av dessa kapitel försvagar dock de teman 

som originalet förmedlar.  

4.2 Den satiriska Strindberg  

I Strindbergs Röda rummet är satiren ständigt närvarande. Som vi konstaterat under 

inledningen blev verket uppmärksammat bland annat på grund av detta stildrag. Därför blir det 

en viktig aspekt att analysera i originalet, den lättlästa versionen och i seriebearbetningen. 

Satiren i verket har en stark koppling till förståelsen för verket generellt. Jag har valt att 

analysera första kapitlet ”Stockholm i fågelperspektiv”, dels för att kapitlet kan stå relativt 

starkt för sig själv gällande satiren och samhällskritiken, dels också för att det är det första 

kapitlet i romanen vilket är extra viktig för att eleverna ska bli intresserade av verket.  

 I Röda rummets första kapitel, ”Stockholm i ett fågelperspektiv” eller ”Stockholm från 

ovan” i den lättlästa versionen, träffar Arvid Falk journalisten Struve. Arvid högaktar Struve 

som en ärofylld och moraliskt god journalist som skrivit för den vänsterorienterade tidningen 

”Rödluvan” men som fått sparken och börjat arbeta på den konservativa ”Gråkappan”, vilket 

Arvid inte vet om. ”Gråkappan” tolkas ofta som en direkt pseudonym för dåvarande 

konservativa tidningen Aftonbladet.43 Han tror att Struve fortfarande jobbar på ”Rödluvan”. 

Arvid har sagt upp sig från sitt tidigare jobb för att bli litteratör och detta är orsaken till att han 

söker upp Struve; Arvid vill ha tips på hur han kan få arbete som litteratör. Struve undrar 

däremot varför han har slutat arbeta inom det statliga verket för ämbetsmännens löner. Arvid 

berättar att han inte vill arbeta för verket för ämbetsmännens löner eftersom att hans arbetsvilja 

inte uppskattades på verket.44 Under de längre samtal som Arvid och Struve har med varandra 

antecknar Struve vad Arvid säger, vilket han senare skriver en artikel om i Folkets Fana (ett 

 
43 Olsson & Algulin (red.) 2013, s. 267. 
44 Strindberg 2006, s. 16.  
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öknamn för dåtidens skandaltidning ”Fäderneslandet” eller liknande dagstidningar) som han 

signerar med pseudonym. Satiren blir tydlig i det första kapitlet av Röda rummet. Struve 

utnyttjar Arvid och hans erfarenheter för att kunna skriva en tidningsartikel hos en konkurrent 

med målet att tjäna pengar; Struve gör alltså tvärtemot allt som Arvid uppskattar honom för. 

Det som blir verkligt intressant är hur denna satir och kritik framkommer i de tre olika verken. 

Jag börjar med Originalets gestaltning av Struve för att sedan gå vidare till den lättlästa 

versionen och seriebearbetningen.  

 I originalet använder sig Strindberg av repetition för att gestalta Struve till den motsatts 

som Arvid har som uppfattning om honom. I början av deras samtal i Kapitel 1 ”Stockholm i 

ett fågelperspektiv”, är inte Struve intresserad av något ”alltför allvarlig[t]” men blir senare 

uppmärksam då han inser att Arvid har en intressant historia att berätta, som Struve senare kan 

skriva om för att tjäna pengar.45 Struve börjar ”spetsa öronen”, börjar lyssna allt 

uppmärksammare och tar fram en blyertspenna som han antecknar med.46 Struve får också reda 

på att de anställda på verket läser Fäderneslandet, vilket var en skandaltidning under 

berättelsens tidsperiod som kan förklara varför han publicerar sin artikel i Folkets Fana.47 

Struve börjar ”njuta av samtalet” och fortsätter att anteckna medan han ställer följdfrågor.48 

Struves intention blir mer synlig, hans agerande under samtalet liknar mer vid en journalist 

snarare än en vän. Vid slutet av samtalet verkar Struve någorlunda missnöjd.49 Han fick inte 

det spännande slut som en journalist alltid söker. I slutet av samtalet förklarar Struve hur 

ovetande Arvid är om hur livet fungerar. ”Man arbetar för att få bröd och man äter sitt bröd för 

att kunna arbeta ihop mer bröd [ … ] Man måste lämpa sig efter förhållandena, ser du. Man 

måste lämpa sig”.50 Struve skriver sedan en artikel som han publicerar i skandaltidningen 

Folkets Fana för ”5 kronor spalten”. Denna gestaltning av Struve är inte direkt uppenbar om 

läsaren inte gör en noggrann läsning. Struves intentioner ligger mellan raderna för att sedan 

avslöjas i kapitlets absolut sista stycke. En uppmärksam läsare, en läsare med god 

fiktionsförståelse, ser detta sammanhang och när Struve väl blir avslöjad för läsaren knyts hela 

kapitlet ihop och satiren kring och demaskeringen av Struve formas till samhällsskildring som 

få vill erkänna som positiv. Läsaren får lära sig att vissa bara skriver för pengarnas skull medan 

andra vill skriva med passion och med intentionen att förändra samhället till det bättre. 

 
45 Strindberg 2006, s. 10. 
46 Strindberg 2006, s. 12. 
47 Strindberg 2006, s. 12. 
48 Strindberg 2006, s. 14. 
49 Strindberg 2006, s. 17. 
50 Strindberg 2006, s. 17. 
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 I den lättlästa versionen blir gestaltningen väldigt platt. Läsaren får ta del av samma 

berättelse (om än grovt förkortad) med liknande slutkläm och poäng; Struve är en person som 

inte skriver för passionen utan för pengarna. Till skillnad från originalet får läsaren veta att 

Struve fått sparken från Rödluvan i början av samtalet mellan Arvid och Struve: ”Han arbetade 

inte längre åt Rödluvan, han hade fått sparken, men det visste inte Arvid.”51 Struve blir direkt 

misstänkliggjord i och med att han inte berättar att han fått sparken från Rödluvan. I stycket 

direkt efter kommer en förklaring som känns distanserad från narrativet som helhet som 

förklarar förhållandet mellan Rödluvan, Gråkappan, Struve och Arvid.   

  

Rödluvan var en vänstertidning som skrev avslöjande artiklar om de rika och mäktiga i samhället. 

Nu hade Struve bytt sida och börjat arbeta åt Gråkappan, en högertidning. Arvid tyckte illa om 

Gråkappan och de som arbetade där. Han såg dem som fienden. Struve brydde sig inte om för vilken 

tidning han skrev. Han var beredd att skriva vad som helst, bara han fick betalt.52  

 

Detta stycke fungerar närmast informativt och inte narrativt. Stycket signalerar även en känsla 

av att vara malplacerad i och med att stycket bryter narrativet. Läsaren hamnar utanför 

berättelsen för att sedan hoppa in igen. Den information som presenteras är också betydande 

för berättelsen men till skillnad från originalet byggs inte gestaltningen kring Struve ut i samma 

utsträckning som i originalet. Exempelvis får läsaren bara två påminnelser om att Struve 

antecknar samtalet med Arvid. ”Struve lyssnade intresserat. Han hade plockat fram en bit 

papper och en blyertspenna. Då och då skrev han ner några ord”,53 och ”Struve stoppade undan 

blyertspennan och drack ur sitt glas”.54 Den repetition som Strindberg använder sig av i 

originalet blir därför frånvarande, vilket kanske inte är så underligt egentligen i och med att 

repetitionens funktion var att avslöja det som står i det ”informativa” stycke på sidan 14. Vidare 

avslöjas ännu mer information på ett sätt som inte kräver att läsaren funderar kring texten: 

”Kära vän, du är inte fri bara för att du skriver. För att få mat måste man arbeta. Och för att få 

arbete måste man anpassa sig. Du kan inte skriva vad du vill, du måste skriva vad cheferna 

vill”.55 Struve avslöjar sig själv i detta stycke i den lättlästa versionen medan hans verkliga 

intention är mer gömd i originalet då Struves tal kan appliceras mer omfattande och inte bara 

inom journalistyrket. Tillhörande den lättlästa versionen finns också en karaktärslista innan 

 
51 August Strindberg; återberättad av Cecilia Davidsson, Röda rummet, Stockholm: LL-förlaget 2012, s. 14. 
52 Davidsson 2012, s. 14.  
53 Davidsson 2012, s. 16. 
54 Davidsson 2012, s. 18. 
55 Davidsson 2012, s. 18. 
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första kapitlet. På Struve står det bland annat: ”En journalist som skriver vad som helst, bara 

han kan tjäna pengar.”56 Struve som karaktär blir därmed avslöjad innan läsaren ens har börjat 

läsa verket. Satiren och samhällskritiken levereras därför inte med samma slagkraft som i 

originalet och fiktionsförståelsen som läsaren måste erhålla för att förstå verket är minimal 

jämförelsevis.  

 I serieromanen är kapitlet väldigt reducerat sett till antal sidor men innehåller samtidigt 

lika många sidor som den lättlästa versionen. Däremot har serieromanen en fördel för att 

komprimera mycket information på liten yta; serieromanen behöver inte beskriva miljön i text 

utan gör så med hjälp av bilderna istället. Exempelvis behövde både originalet och 

serieromanen skriva hur Struve såg ut eller om han plockade upp en penna. I serieromanen 

nämner aldrig Per Demervall att Struve plockar upp en penna och börjar anteckna det som 

Arvid säger. Istället visas detta med en närbild på Struves ansikte där han håller upp pennan 

som visas tydligt för läsaren.57 Samtidigt är denna ruta som omringar Struves ansikte inuti en 

annan ruta som relaterar till Arvids berättelse om kollegiet för utbetalandet av ämbetsmännens 

löner. Struves ansikte, och penna, avbryter således berättelsen och tränger sig igenom för att 

ställa en fråga. Hans ansiktsuttryck ser nöjt och lite listigt ut. Nästa ruta som tecknar Struve 

sitter han med ryggen emot och denna ruta kommer mellan en serie rutor som tecknar Arvids 

berättelse. Rutan fungerar som en påminnelse att Arvid fortfarande berättar om sina upplevelser 

och att Struve fortfarande sitter med sin penna som visats på sidan 9. Pennan syns inte direkt i 

bild men den uppmärksamma läsaren vet att pennan fortfarande finns där i och med att den var 

så synlig i föregående ruta. Läsaren antar att pennan finns kvar eftersom inget annat har visats 

som skulle tyda på motsatsen.58 Denna typ av skifte mellan ruta kallar Scott McCloud för 

”Subject-to-subject” varpå han också noterar att läsarens egen medverkan att skapa mening 

mellan kanalerna är viktigt för att skapa en meningsfull övergång mellan rutorna.59 

 I rutan där Struve sitter med ryggen emot täcker en svart skugga halva hans kontur 

medan ljuset hamnar direkt på Arvid som sitter framför bilden och blottar sin framsida och 

ansikte. Detta signalerar att det är Arvid som är aktiv medan Struve är passiv, han blir en 

lyssnare och inte en som deltar aktivt i samtalet, vilket också är hans mål att skriva en artikel 

baserad på Arvids information som han senare kommer att sälja.  Att aktivt visa att han 

fortfarande håller i en penna blir därför överflödigt. Skuggan som ligger över Struve signalerar 

 
56 Davidsson 2012, s. 4. 
57 August Strindberg; seriebearbetning av Per Demervall, Röda rummet, Skogås: Demervall 2003, s. 9. 
58 Scott McCloud, Understanding Comics: the Invisible Art, New york: HarperCollins publishers 1994, s. 61. 
59 McCloud 1994, s. 71. 
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också att han gömmer något; att hans intention ska överskuggas och aldrig bli synlig i ljuset. 

Detta är de enda tillfällena i serieromanen som läsaren får någon slags information om vad 

Struve gör medan han lyssnar (de resterande rutorna avbildar Arvids historia). Detta leder 

såklart till att läsningen av serieromanen blir väldigt annorlunda läsningen av originalet och 

den lättlästa versionen. För detta behövs träning hos eleverna som ska läsa en serieroman. De 

behöver öva på att analysera bild och inte bara text. I slutet av kapitlet avslöjar det allvetande 

berättarrösten att Struve går hem och skriver sin artikel med en nästan identisk text som i 

originalet.60 

 Sammanfattningsvis skiljer sig detta tre verk åt markant trots att det är samma berättelse 

som är tänkt att skildras. I originalet behövs en mer utvecklad fiktionsförståelse för att se alla 

de nyanserna inom kapitel 1 ska uppfattas. Den information som berättar något om sensmoralen 

eller budskapet är mer dold mellan textens rader. Gestaltningen av Struve och Arvid berättar 

mer än vad som skrivs i textens innehåll. De olika delar av information som delas ut kan pusslas 

ihop av läsaren för att skapa en helbild som i sin tur avslöjar samhället. Kritiken mot samhället 

via satiren blir således elegant i originalet om än svår att ta till sig för en oerfaren läsare. 

Originalet blir därför ett verk som kan bli svårt för högstadieelever att ta till sig. 

I den lättlästa versionen framkommer motsatsen till originalet. Istället för att elegant 

skymma budskapet ställer den lättlästa versionen budskapet i rampljuset. Arvid och Struve blir 

inte gestaltade på samma sätt som i originalet eftersom läsaren blir sagd hur hen ska tolka 

texten. Det finns inget utrymme för läsaren att själv tolka texten och bilda sig en egen 

uppfattning. I denna bemärkelse blir den lättlästa versionen otillräcklig, och förmodligen rätt 

tråkig för högstadieelever om de skulle ge sig på ett försök att läsa Röda rummet i lättläst 

version.  

I seriebearbetningen är texten något utebliven och läsaren måste förlita sig på sin 

förmåga att analysera bild. Detta skapar problematik eftersom eleverna behöver förberedas mer 

noggrant innan de kan läsa seriebearbetningen för att ha en chans att ta till sig satiren och 

samhällskritiken. Det ska även noteras att det inte är en enkel uppgift för en högstadieelev, 

även om de fått någon form av övning innan, att se pennan som Struve håller upp (se bilaga 

figur 1) och sedan dra kopplingen att han faktiskt antecknar det Arvid säger. Denna insikt kan 

komma fram under slutet då det avslöjas att Struve faktiskt skrev en egen artikel om Arvids 

berättelse. På den nivån blir originalet tydligare i och med Strindbergs upprepningar om 

 
60 Demervall 2003, s. 12. 
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Struves intresse för Arvids berättelse. Seriebearbetningen innehåller dock bättre underlag för 

analys än den lättlästa versionen.  

4.3 Analogisk förstärkning i ”Nybyggarna på Lill-Jans”. 

Kapitel 3, ”Nybyggarna på Lill-Jans” i originalet introducerar oss för två karaktärer som 

tillsammans gestaltar en del av den samhällskritik som Strindberg levererar med Röda rummet. 

De två konstnärerna är Sellén och Lundell. Båda dessa två konstnärer målar helst under dagarna 

men med olika mål och inriktningar. Lundell, som också kallas för den ”praktiske Lundell” av 

Sellén, är kyrkomålare som senare kommer att måla porträtt av framgångsrika personer; 

Lundell kan betraktas som en yrkeskonstnär. Séllen däremot målar det han vill måla. Sellén ger 

sken av att vara en mer konstnärlig själ än Lundell i den bemärkelsen. I Levande död skriver 

Ulf Olsson om sambandet mellan Lundell och Sellén. Han skriver att det är gestaltningen av 

Lundell och Sellén som modernitet träder fram; vilket Olsson beskriver som ”motsättning 

mellan marknads- och hovkultur”.61 Tidigare skulle en konstnär som Lundell måla 

kungligheter men att ett skifte skapats. Lundell målar istället entreprenörers porträtt, alltså de 

som har stor makt inom marknaden och företagande.62 Samtidigt köper kungen en av Selléns 

tavlor som ”vinner erkännande av den gamla hovkulturen”.63 Jag håller med Olsson om denna 

analys men jag menar att det också finns en övergripande skillnad mellan Lundell och Séllen; 

Lundell målar som yrke och Sellén som passion. Detta synsätt på de två konstnärerna tar uttryck 

i gestaltningen av dessa två konstnärer. 

 Vad Jimmy Vulovic kallar för ”analogisk förstärkning”, alltså att gestaltningen av en 

person förstärks genom narrativet via personnamn, miljöbeskrivningar eller andra 

karaktärsdrag ger oss verktyg att analysera Lundell och Sellén djupare.64 Exempelvis kallar 

Sellén Lundell för ”den praktiske Lundell” vilket adderar information till Lundells gestaltning, 

vem han är som person och hans karaktäristiska drag. ”Den praktiske” måste därför sättas i 

kontext till sammanhanget. Både Lundell och Sellén är konstnärer, vilket måste hållas i 

beaktning. Den praktiske kan i detta fall betyda att Lundell målar för konkreta och praktiska 

orsaker. Lundell vill tjäna pengar och leva på målandet, konstnärsbanan blir därför en praktisk 

inkomstkälla. Sellén får en liknande etikett på sig men via ett annat tillvägagångssätt. Under 

ett samtal mellan Arvid och Sellén berättar Sellén att Olle, som lämnat arbetet som bildhuggare 

 
61 Ulf Olsson, Levande död: studier i Strindbergs prosa, Eslöv: Symposion 1996, s. 61. 
62 Olsson 1996, s. 61. 
63 Olsson 1996, s. 62. 
64 Vulovic 2013, s. 65–66. 
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i förmån för filosofin, ”har upptäckt att konsten är sinnligt!”.65 Ordet ”upptäckt” skvallrar om 

att Sellén håller med om att konsten är sinnlig, vilket utvecklar gestaltningen av honom. Han 

ser konsten, inte som en inkomstkälla, utan som en levnadsstil. Han lever för konsten och målar 

det han vill, oavsett om han tjänar pengar på sina tavlor eller inte. 

 I serieromanen använder Per Demervall originaluttrycket ”den praktiske Lundell”.66 

vilket skapar samma gestaltning som i originalet. Däremot förekommer inte det faktum att 

Sellén håller med om att konsten är sinnlig, ordet ”sinnlig” förekommer inte alls i 

seriebearbetningen. Lundells konstnärliga sida markeras på ett annat sätt (ett sätt som också 

förekommer i originalet ska tilläggas). Sellén öppnar upp en diskussion om Lundells tavla 

genom att fråga om Ygbergs åsikt gällande tavlans kvalité vilket resulterar i en djup filosofisk 

och absurd diskussion med förhöjda ord och akademiska uttryck mellan Ygberg, Olle och 

Arvid.67 Diskussionen går från den målade tavlan i sig och fortsätter med att diskutera ordet 

”adekvat” och dess tillhörighet till ”Aristoteles metafysik”. Jimmy Vulovic skriver i 

Narrativanalys att en engångshandling kan blixtbelysa ett personlighetsdrag eller något viktigt 

moment i narrativet.68  På nästa sida syns Sellén sittandes på fönsterkarmen och fokuserar utåt 

istället för inåt mot diskussionen.69 Detta ointresse för Ygbergs, Olles och Arvids diskussion 

belyser att Sellén egentligen bara var intresserad av deras åsikt gällande tavlan och inte den 

tillhörande filosofiska diskussionen som utvecklades. Denna händelse förstärker Selléns 

personlighetsdrag som anser att konsten är sinnligt, vilket uttrycks i originalet.  

 I den lättlästa versionen framkommer inte skillnaden mellan Sellén och Lundell i 

gestaltningen av de båda karaktärerna. Selléns funktion i den lättlästa versionens motsvarande 

kapitel ”Konstnärerna” är att förklara vilka de andra karaktärerna är. Filosoferna Ygberg och 

Olle är hans vänner, Lundell är kyrkomålare och Rehnhjelm är en ung man som drömmer om 

att bli skådespelare.70 Ingenting om Selléns filosofi rörande konsten uttrycks alls. Gällande 

Lundell framkommer det lite information i form av hans egna ord. Lundell klagar över att 

politikerna inte satsar på kosten och att kontakter är det viktiga för att lyckas.71 Detta går i linje 

med Lundell som en konstnär som ser inkomstkällan som primära drivkraft men gestaltningen 

blir inte alls lika stark som i originalet. Detta leder till att skillnaden mellan Lundell och Sellén 

inte kommer fram och den lättlästa versionen blir således bristfällig i sitt narrativ i kontrast 
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med originalet. Däremot finns det en beskrivning av Lundell under karaktärsbeskrivningarna i 

början av den lättlästa versionen. Under Lundell står det: ”konstnär som vill tjäna pengar på 

sin konst. Målar porträtt av rika människor”.72 Detta resulterar i att den analogiska 

förstärkningen i den lättlästa är onödig i ett rent informativt syfte. Det leder dock till att den 

lättlästa versionens narrativ och gestaltning blir platt i jämförelse med originalet och 

seriebearbetningen.  

 

4.4 Miljö som analogisk förstärkning 

Genom att placera karaktärer i en viss miljö kan deras personlighetsdrag gestaltas.73 Denna typ 

av gestaltning använder Strindberg när Arvid promenerar till Lill-Jans från sin brors affär på 

Österlånggatan. Arvid är nedstämd efter mötet eftersom han nu är både arbetslös och utan 

pengar. Medan han promenerar ut från stan minskar rikedomarna och förhållandena blir sämre. 

Hans kläder avslöjar för befolkningen att han inte är därifrån och i gräset ligger en målargosse 

som visslar sorglöst.74 Denna målargosse, trots fattigdom verkar lyckligare än Arvid. Arvid 

anländer till en ankdamm där han stannade ett tag för att studera ”grodornas metamorfoser, 

observerade hästiglarne och fångade en vattenlöpare”.75 Arvid känner sig mer hemma ute i 

naturen och han säger sig förstå naturen bättre än människor.76 Strindberg låter läsaren lära 

känna Arvid på ett djupare plan med hjälp av naturen. Han tycker att människor är oförståeliga 

medan naturen är förståelig. Denna uppfattning är inte heller speciellt kontroversiell i och med 

att naturen har rationella svar på många av människans frågor medan människor kan upplevas 

som irrationella vilket också kopplas till Darwins evolutionsteori. Arvid känner sig alienerad 

från samhället som består av människor, alltså de som kan upplevas som irrationella medan 

naturen alltid har sina lagar som följs slaviskt. Denna beskrivning av Arvid som person hör 

naturligt ihop med romanens samhällskritik i helhet. För Arvid är pengar och det 

marknadsanpassade samhället oproportionerligt maktfull. De rika använder sina pengar för att 

utnyttja konsten för att marknadsföra sig, som när Smith erbjuder Arvid jobb när han inser att 

han besitter goda litterära kunskaper, detta efter att Smith inte varit intresserad av att läsa 

Arvids egna texter.77 Detta jobb innefattar att Arvid ska marknadsföra hans brors 
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73 Vulovic 2013, s. 86. 
74 Strindberg 2006, s. 26–27.  
75 Strindberg 2006, s. 27. 
76 Strindberg 2006, s. 27. 
77 Strindberg 2006, s. 57–58. 



 27 

sjöförsäkringsbolag Triton i den text han får betalt för att skriva. Smith utnyttjar därmed 

konsten och litteraturen i marknadsintresse. Denna mänskliga faktor som skapar samhället som 

helhet beskrivs via de miljöbeskrivningar under Arvids promenad till Lill-Jans som irrationell 

i förhållande till naturen. 

 Denna miljöbeskrivning som gestaltar Arvids personlighetsdrag saknas i 

seriebearbetningen. Däremot återskapas samtalet mellan Smith och Arvid snarlikt. I den 

lättlästa versionen presenteras en omarbetad version av Arvids relation med naturen: ”Han 

började kasta sten i vattnet, det fick honom att känna sig ung, som en skolpojke. Att umgås 

med naturen var lättare än att umgås med människor”.78 I originalet används ordet ”förstå” 

medan i den lättlästa versionen används ”lättare att umgås”. Dessa två formuleringar får olika 

betydelse. Att det är enklare att umgås med naturen är rätt självklart då människors sociala 

variationer gör ”umgänget” svårare att förstå sig på. Samtidigt förklarar inte den lättlästa 

versionens gestaltning det utanförskap som Arvid känner. Det skapas en nivåskillnad mellan 

dessa två olika uttryck där ”umgås” blir mer otydlig vad som faktiskt menas. I originalets 

formulering blir Arvids känslor gentemot sina medmänniskor tydligare. Eftersom denna 

händelse utspelar sig tidigt i romanen sätter den prägel på hela verket rakt igenom och temat 

att Arvid känner sig alienerad inför många andra människor får starkare stöd genom hans möten 

med andra människor. Denna dimension försvinner både i seriebearbetningen och den lättlästa 

versionen.  

4.5 Karaktäriserande utseende 

För att skapa en indirekt presentation av en karaktär kan en skribent använda sig av utseendet 

för att avslöja personlighetsdrag eller karaktäristiska egenskaper.79 I Röda rummet finns det 

många karaktärer som på något sätt är karaktäristiska för det samhället som Strindberg skildrar 

i romanen. Exempelvis beskrivs Levi i detalj i originalet av Röda rummet: 

 

Han var tjugofem år och hade ett fördelaktigt utseende; breda axlar och total frånvaro av höfter 

gjorde hans bål särdeles lämplig att bära en bonjour på det sätt som han så många gånger 

beundrat hos vissa utländska diplomater; hans bröstkorg hade av naturen den eleganta välvning, 

som kan ge ett skjortbröst med fyra knappar full elevation, oaktat patienten sjönk ner i en länstol 

vid kortändan av ett långt direktionsbord, fullsatt med ledamöter; ett väl kluvet helskägg gav 

hans unga ansikte ett intagande och på samma gång förtroendeinjagande utseende; hans små 
fötter voro gjorda att trampa en brysselmatta i ett direktionsrum och hans väl skötta händer 

lämpade sig särdeles väl för ett lättare arbete, såsom att skriva namnteckning under något, helst 

tryckt formulär.80 

 
78 Davidsson 2012, s. 34. 
79 Vulovic 2013, s. 74. 
80 Strindberg 2006, s. 116. 
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Denna beskrivning av Levi som en perfekt svarvad person vars utseende signalerar framgång 

och rikedomar är frånvarande i den lättlästa versionen. Kapitlet ”Sjöförsökringsaktiebolaget 

Triton”, som heter ”Giriga människor” i den lättlästa versionen börjar med att Arvid kommer 

in i salen i börshuset, alltså i mitten av originalets kapitel, vilket leder till att hela beskrivningen 

av Levi samt diskussionen kring Tritons affärsmodell mellan Levi och Smith uteblir. Detta 

karaktäriserade utseendet av en mäktig och ung affärsman försvagar narrativet i den lättlästa 

versionen. I seriebearbetningen är Levi avritad som beskrivningen i originalet (utan att någon 

text beskriver honom) men gestaltningen blir inte lika tydlig eftersom de kläder Levi har på sig 

inte sticker ut särskilt mycket från hur andra män klär sig eller ser ut. 

Senare i kapitel 12 ”Sjöförsäkringsaktiebolaget Triton”, i originalet, anländer 

ordföranden i direktionen för sjöförsökringsaktiebolaget Triton till börssalen för att läsa upp 

nyheterna. Han beskrivs också med titlarna ”F.D. Lantmarskalk, friherre, ledamot i Svenska 

Akademien, excellens och kommendör av Kongl. Maj:ts orden m.m.m.m”.81 En genomgående 

beskrivning av personen görs inte i originalet utan det som nämns är hans ”stora manschetter 

med onyxknappar”.82 Utseendet beskrivs därmed inte lika noggrant.  

 I serieromanen ritas denna mäktiga person mycket ståtligare och han ser närmast 

kunglig ut med sina guldsmycken, vackra kostym och dyra accessoarer.83 Det blir således 

tydligt om vilken ställning denna ordförande i Triton har. I den lättlästa versionen faller denna 

beskrivning väldigt platt. Ingen beskrivning av utseende ges i den lättlästa versionen. Denna 

avsaknad av vissa beskrivande detaljer gör att den lättläst versionen tappar färg och djup. Det 

blir händelsen som blir det primära och narrativet försvagas.   

 
81 Strindberg 2006, s. 121. 
82 Strindberg 2006, s. 122. 
83 Demervall 2003, s. 54. 
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5. Didaktisk diskussion 

Denna didaktiska diskussion tar avstamp i den narrativa och komparativa analys som 

presenterats och tar hänsyn till de kunskapskrav Skolverket formulerat för svenskämnet i 

högstadiet. 

5.1 Kapitelstrukturen mellan verken. 

Som nämnts under sektion 3.1 ”kapitlens struktur” avviker den lättlästa versionen av Röda 

rummet från originalet och seriebearbetningen. Det första som påverkar den lättlästa versionens 

berättelse är uppdelningen av originalets kapitel i flera olika delar. Dessa mindre beståndsdelar, 

som jag nämnt i analysen, huggs av när en ny miljö introduceras i den lättlästa versionen av 

Röda rummet. De kapitel som i originalet hänger ihop med varandra får inte lika tydligt 

sammanhang i den lättlästa versionen. Exemplet med kapitel 24, ”om Sverige”, i originalet och 

den lättlästa versionen är uppdelat i tre delar i den lättlästa versionen. Den uppdelning som jag 

beskrivit under kapitel 3.1 ”kapitlens struktur” bidrar till att den röda tråd som syns i originalet 

inte blir lika synlig i den lättlästa versionen. Den lättlästa versionen bjuder inte in till samma 

kritiska analys som originalet på grund av detta. 

Det andra är saknandet av vissa kapitel i den lättlästa versionen vilket leder till att bitar 

från originalet och seriebearbetningen försvinner. De bitar som faller bort i den lättlästa 

versionen är parallellhandlingar. En parallellhandling som försvinner i den lättlästa versionen 

är när Renhjelm skriver under ett dåligt kontrakt på teater-aktiebolaget Phoenix. Denna 

parallellhandling belyser den omoraliska och marknadsmässiga syn på kulturliv som 

Strindberg försöker synliggöra via sin satir. Den lättlästa versionen blir således mindre 

omfattande än originalet och seriebearbetningen vilket resulterar i att den lättlästa versionen 

inte har lika mycket underlag för en kritisk och narrativ analys. Den samhällsbeskrivning som 

Strindberg förmedlar i originalet är mer komplett. Saknandet av vissa parallellhandlingar gör 

att den lättlästa versionen inte har samma slagkraft för att uppnå delar av de kunskapsmål som 

Skolverket satt upp (exempelvis att eleverna ska ha berört parallellhandlingar någon gång 

under sin skolgång på högstadiet). Tar man även hänsyn till utvecklingen av elevernas 

fiktionsförståelse blir det svårare för eleverna att göra en mer kritisk läsning av verket och ställa 

frågor som sedan kan ligga till grund för en analys där de diskuterar vad verket implicit säger. 

 Seriebearbetningen följer slaviskt samma kapitelstruktur och narrativ som originalet. 

Även om berättelsen inte blir lika utfylld som originalet så innehåller den fortfarande en stor 

del av de element som originalet vilket gör det till en mer komplett omskrivning av Röda 
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rummet än den lättlästa versionen. Detta är inte speciellt förvånande då seriebearbetningen är 

en omskrivning som ska efterlikna originalet så gott det går, medan den lättlästa versionen är 

en nerbantad version vars utpekade målgrupp är yngre, men också mer lässvaga personer.  

 På grund av detta blir den lättlästa versionen inte anpassad till 

undervisningssammanhang på högstadiet (om inte eleven behöver särskilt stöd av någon 

anledning) om målet med undervisningen är att utveckla en fördjupad fiktionsförståelse. Det 

stoff i den lättlästa versionen är för svagt och gör sig inte tillräcklig som ett alternativ i 

jämförelse med originalet eller seriebearbetningen.  

5.2 Förändring av diegesen 

Diegesen, eller den värld som Röda rummet utspelar sig i, förändras framförallt i den lättlästa 

versionen. I och med vissa delars frånvaro förändras också den värld som verket utspelar sig i. 

En stor förlust är saknandet av kapitel 9 ”förskrivningar” i vilket Nicolaus slughet gentemot 

sin hustru och sin svärmor avslöjas och Parallellhandlingen med Renhjelm och Falander 

(kapitel 14 och 15 i originalet och seriebearbetningen). Anledningen är att ett stort tema i Röda 

rummet är den falskhet och omoral som råder inom vissa människor. Dessa delar som inte finns 

med i den lättlästa versionen resulterar i att narrativet ändras, parallellhandlingar försvinner 

och läsaren får inte det ”fågelperspektiv” eller ”ett panorama af ett samhälle”, som Strindberg 

uttryckte det, i samma mån som i originalet eller seriebearbetningen. Diegesen förändras till 

att förmedla en mildare version av det samhälle och dess strukturer som verket beskriver och 

som blir en av dess största slagkraft. Diegesen är nämligen en viktig komponent för att eleverna 

ska ha möjligheten att utveckla en högre fiktionsförståelse. Anledningen är att eleverna måste 

relatera till Röda rummets egen värld när de ska ställa kritiska frågor till verket, gå från ytan 

till djupet och utveckla en slags ”critical literacy”. Eleverna måste fråga sig själv om de 

handlingar som karaktärerna gör i verket är befogade i relation till verkets dieges. Om denna 

dieges försvagas och inte blir lika tydlig och omfattande förlorar eleverna analysmaterial som 

de sedan ska basera sina tankar, reflektioner och i slutändan sin evaluering kring. 

Seriebearbetningen förmedlar och beskriver originalets dieges tydligare än den lättlästa 

versionen i den bemärkelsen.  

5.3 Gestaltning eller förklaring 

En av de absolut största förlusterna med den lättlästa versionen utifrån att utveckla elevers 

fiktionsförståelse är att den lättlästa versionen inte gestaltar sina karaktärer, teman eller 
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resonemang i närheten till den grad som i originalet och seriebearbetningen. Det första som 

försämrar gestaltningen är det faktum att den lättlästa versionen innehåller 

karaktärsbeskrivningar innan berättelsen har börjat.84 Ett exempel på en gestaltning som 

försvinner i och med detta skillnaden mellan Lundell och Sellén. Det är bland annat genom 

personbeskrivningen ”den praktiske Lundell” yttrat av Sellén som läsaren får en ledtråd om 

Lundells intentioner med sitt målande. I de karaktärsbeskrivningar den lättlästa versionen står 

det: ”Lundell – Konstnär som vill tjäna pengar på sin konst. Målar porträtt av rika 

människor”.85 Innan berättelsen ens har börjat avslöjas Lundell och hans betydelse för 

narrativet. Detta leder till att läsaren aldrig behöver ställa kritiska frågor till verket och kan 

således inte heller utmana sin fiktionsförståelse för att utveckla den. De serverande 

beskrivningarna av karaktärerna resulterar att eleverna inte har en möjlighet att utveckla en hög 

grad fiktionsförståelse i och med att de inte behöver resonera själva kring texten. 

 Ett annat exempel på en serverad förklaring av tema, innebörd och gestaltning är i första 

kapitlet ”Stockholm i fågelperspektiv”, eller ”Stockholm från ovan” i den lättlästa versionen. 

Som nämnt innan börjar Röda rummet med att Struve utnyttjar Arvid på hans berättelse om sin 

upplevelse på kollegiet för utbetalandet av ämbetsmännens löner som han sedan publicerar i 

tidningen Gråkappan, en tidning som Arvid inte är speciellt förtjust i. Till skillnad från 

originalet och seriebearbetningen som förebådar Struves intentioner implicit i texten levererar 

den lättlästa versionen en serverad förklaring till vad som sker. Denna servering förlamar en 

framtida analys för att utveckla fiktionsförståelsen hos eleverna. Det som gestaltas i originalet 

och i seriebearbetningen uttrycks explicit i texten i den lättlästa versionen vilket gör denna 

version till en undermålig version att använda i undervisningssammanhang för svenskämnet på 

högstadiet om målet är att utveckla elevernas fiktionsförståelse. Förmågan att gå från yta till 

djupet i en text (som Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller diskuterar i Fiktionsförståelse 

i skolan) blir inte görbart. På samma sätt gäller Peter McLarens beskrivning av ”critical 

literacy” då målet är att läsarna ska utvecklas till självständiga läsare som kan ifrågasätta och 

resonera kring vad som skrivs. Att försöka utveckla elevernas fiktionsförståelse utifrån denna 

definition av begreppen blir således en svår uppgift med den lättlästa versionen. 

 I det gestaltningsexemplet jag anger under sektionen ”3.4 miljö som analogisk 

förstärkning” levererar den lättlästa versionen en bättre gestaltning av det utanförskap Arvid 

känner när han står vid ankdammen. Däremot blir den inte en alls lika slagkraftig beskrivning 

 
84 Davidsson 2012, s. 4–5.  
85 Davidsson 2012, s. 5. 
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som i originalet. Det stycke som ska beskriva Arvids alienation mot människor och det 

samhälle människorna byggt upp sträcker sig enbart över två väldigt korta meningar trots att 

detta är en väldigt betydande realisation för att förstå Arvids inställning till samhället och 

människorna däri. I originalet ges en mycket längre beskrivning som sträcker sig över en hel 

sida.86 I denna beskrivning får läsaren reda på att Arvid känner sig lugnare när han är i naturen 

men också att de människor som bor där, som lever tämligen enkla och primitiva liv, lever i en 

idyll. De människorna är utanför det sociala spelet mellan de socialt uppsatta människorna i 

Stockholms elit, men ändå dras Arvid mer till denna plats. Även om den lättlästa versionen gör 

ett bättre försök att gestalta Arvids tankar och relation till naturen kontra elitsamhället än 

seriebearbetningen blir originalets beskrivning överlägsen. 

 Sammanfattningsvis brister den lättlästa versionen som material för att göra någon form 

av fiktionsförståelse-övning eller narrativ analys. Verket förklarar vad som sker, varför det sker 

och hur läsaren ska tycka och tänka snarare än gestalta för att lämna alla dörrar för en analys 

öppen för kritiska frågor och reflektion. Detta hämmar alla försök att kritiskt analysera den 

lättlästa versionen i och med att alla resultat skulle bli densamma. 

5.4 Den lättlästa versionen kontra seriebearbetningen. 

I min analys blir det tydligt att den lättlästa versionen av Röda rummet brister om målet är att 

eleverna ska utveckla en mer fördjupad fiktionsförståelse. Däremot visar det sig att 

seriebearbetningen av Per Demervall har större potential för att utveckla elevernas 

fiktionsförståelse i och med att den följer Röda rummets originella intrig och förmedlar således 

en dieges som liknar den som återfinns i originalet. Denna version är ett ärligt försök att 

överföra Strindbergs klassiker till serieromanform. Med hjälp av Professor Bo Bennich-

Björkman vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet som textgranskare 

får även seriebearbetningen medhåll från litteraturforskningens högsta instans. Men det är inte 

bara narrativet som utgör en bättre grund för att eleverna ska utveckla en högre grad av 

fiktionsförståelse som gör att seriebearbetningen blir förmånlig mot den lättlästa versionen. Det 

är även formatet i sig, att det är en serieroman. 

 Serieromaner och tecknade serier har blivit mer intressanta för undervisningen inom 

skolan och speciellt inom svenskämnet. Anledningen till detta är för att ungdomar och barn 

utsätts mycket tidigt för multimodala berättarformer och budskap (exempelvis via film, serier, 

 
86 Strindberg 2006, s. 27. 
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tv-spel, reklam, serier och annan kommunikation som innefattar bilder, såväl still som rörlig).87 

Detta leder till att det blir en viktigare uppgift för skolan att ge elever de verktyg de behöver 

för att ha möjligheten att analysera bild. Detta får även stöd i kunskapsmålen för högstadiet 

som jag presenterat tidigare under ”1.3 Styrdokumenten för högstadieelever inom 

svenskämnet”. Där konstaterar jag även att styrdokumenten vill att elever ska ta del av klassiska 

svenska författare. Ett sätt att göra detta på är genom att låta eleverna läsa seriebearbetningen 

av Röda rummet istället för originalet, vilket kan vara en god idé. 

 För det första kan en serieroman väcka läsintresset hos elever som annars inte är 

speciellt intresserade av att läsa den litteratur som läraren annars presenterar.88 Vilket i ett 

senare skede kan utvecklas till ett intresse för läsning vilket är väl dokumenterat att utveckla 

ungdomars språkförmågor. Bilderna gör att litteraturen blir mer tillgänglig och trots att det gör 

litteraturen mer lättillgänglig behöver inte resultera i färdigheter som inte är lika användbara i 

verkligheten.  

För det andra får eleverna läsa Röda rummet i serieformat vilket gör att de samtidigt får 

ta del av den svenska litteraturhistorien och en av Sveriges kändaste författare, vilket också 

stärker elevernas kulturella kapital vilket Peter McLaren kallar för ”cultural literacy”. Röda 

rummet som original kan annars vara svår att ta till sig som högstadieelev i och med det 

gammalmodiga språket med kasusrester som eleverna inte känner till. Det är nog inte otänkbart 

att föreställa sig att många elever, bara genom att se vilket språk som används i Röda rummet, 

tar avstånd från verket direkt. Om de inte förstår vad som sägs, hur kan de då vara intresserade? 

För det tredje utvecklar det elevernas förmåga att analysera bilder vilket inte bara 

kommer stötta eleverna i sin egen omgivning eftersom mycket kommunikation idag sker via 

bild och film.89 Men denna verktygslåda för att analysera bild kan även ha en större betydelse 

för samhället som helhet. Mycket av de politiska budskapen som sprids idag görs redan via 

bild och film. Valaffischer och valfilmer är vanligt förekommande fenomen som eleverna i 

framtiden måste ta ställning till samt att mer politiska diskussionen förs på internetsajter som 

exempelvis YouTube eller Facebook (där bild och film är vanligt förekommande). Är de då 

inte utrustade med rätt verktyg för att bilda sin egen uppfattning när de blir utsatta för denna 

multimodala kommunikation finns det en risk att detta kan utnyttjas av företag, politiska partier 

eller andra. Och om skolan ska främja ett demokratiskt samhälle är det inte helt otänkbart att 

 
87 Lindell & Anders Öhman (red.) 2019, s. 139. 
88 Lindell & Anders Öhman (red.) 2019, s. 161. 
89 Lindell & Anders Öhman (red.) 2019, s. 139. 
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man samtidigt måste stärka elevernas förmåga att analysera bild och i slutändan även film av 

olika slag. Men det är en diskussion som denna uppsats inte har plats att utveckla.  

5.5 Förkunskaper för bildanalys 

Det är inte ovanligt att svensklärare har bristande kunskaper gällande serier, serieromaner och 

bildanalys.90 Av den anledningen presenteras ett exempel på en övning för att utveckla 

elevernas förmåga att analysera bild. Under kunskapsmålen står det att eleverna har rätt till att 

få tillgång till berättelser som innehåller bilder vilket är ett bra argument för att en serieroman 

är användbar i undervisningssyfte. Det är dessutom viktigt att eleverna får chansen att analysera 

multimodala textformer för att främja elevernas fiktionsförståelse.91 Eftersom 

seriebearbetningen kräver att eleverna ska ha förmågan att kunna analysera bild behövs också 

detta belysas i undervisning innan läsning av seriebearbetningen. Trots att dagens ungdomar 

redan konsumerar en stor mängd berättelser genom bild via exempelvis film och spel så kan 

man inte förutsätta att alla elever har de verktyg som krävs för att kunna analysera bilderna i 

seriebearbetningen. För att eleverna ska få en rättvis chans att läsa seriebearbetningen av Röda 

rummet krävs det alltså en del förkunskaper hos eleverna.  

 Ett exempel på hur en lärare kan gå till väga för att utveckla elevernas förmåga att 

analysera bild är genom en uppgift som kallas för ”trebildsberättande”.92 Genom denna uppgift 

tar läraren fram tre bilder, eller låter sina elever ta tre bilder med sin kamera på mobilen, som 

de sedan placerar sida vid sida om varandra. Elevernas uppgift blir att först beskriva vad de ser 

för att sedan tolka vad som sker i bilderna.93 I denna övning blir kanalen mellan bilderna en 

viktig del för berättandet; det som inte syns, eller berättas, blir en viktig komponent i tolkningen 

av vad som sker i de tre bilderna. Andra variabler i en analys av en vanlig text blir också viktigt; 

variabler som berättarperspektiv och vad som väljs att visas (eller berättas).94 Genom att 

använda sig av en sådan uppgift som ”trebildsberättandet” kan eleverna stärka sina verktyg när 

de senare ska läsa serieromanen.  

 Denna uppgift kan med fördel göras i grupper. Ponera att en klass delas in i grupper om 

4 där de får ta tre bilder som deras klasskamrater senare ska få analysera och skapa en berättelse 

kring. Den begränsade informationen via dessa tre bilder gör att eleverna måste arbeta väldigt 

kreativt för att skapa mening i kanalen mellan bilderna. Att de arbetar i grupp har också visat 

 
90 Lindell & Anders Öhman (red.) 2019, s. 140. 
91 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 55. 
92 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 55. 
93 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 56. 
94 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 56. 
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sig ha god effekt på elevernas inlärning.95 De presenterar sedan sin grupps berättelse som tar 

avstamp i de tre bilder de fått av någon annan grupp i klassen. Detta kan vara ett bra exempel 

på en övning som eleverna kan dra nytta av när de senare läser seriebearbetningen av Röda 

rummet för förutom att de får tillgång till begrepp som hjälper dem att uttrycka sig kring 

bildanalys så får de också övningsmöjlighet inför läsandet av seriebearbetningen. Om eleverna 

går in blint, utan att förbereda sig på att göra någon form av bildanalys kommer de med all 

sannolikhet inte vara lika självsäkra som om de hade fått öva innan. 

5.6 Olika betygsskalor för olika versioner 

För att en elev ska ha möjligheten att nå högsta betyg i årskurs 9 krävs det att en del 

kunskapskrav uppfylls. I lgr 11 står det: 

 
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till 

tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan 

eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade 

och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som 

kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och 

nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl 

underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang 

som det har tillkommit i.96 

  

Alla dessa mål kan uppfyllas med originalet av Röda rummet. Gällande seriebearbetningen blir 

det en aning komplicerat. Ingenting i kunskapskraven refererar till någon form av bildanalys 

men de teman och stildrag som originalet innehåller finns även i seriebearbetningen. Med 

avstamp i analysen och denna didaktiska diskussion ser jag ingen anledning till att 

seriebearbetningen inte skulle kunna bidra med underlag för att en elev ska kunna nå högsta 

betyg. Seriebearbetningen innehåller ett avancerat språk som ligger mycket nära originalet och 

innehåller dolda budskap som kan utvecklas till olika teman som sätter Stockholm i ett 

historiskt perspektiv som kan kontrasteras mot det nutida Stockholm. Seriebearbetningen är 

enligt min bedömning välfungerande att använda i slutet av årskurs 9 för att ge eleverna 

möjlighet att visa kvalitéer som reflekterar kunskapskraven för högsta betyg. 

 Den lättlästa versionen brister och kan inte användas som underlag för högsta betyg i 

årskurs 9. Den lättlästa versionen har dock potential att lyfta en elev med f-varning till ett 

godkänt betyg. Kunskapskraven för betyg E lyder: 

 

 
95 John Hattie, Synligt lärande för lärare, Stockholm: Natur & kultur 2012, s. 312. 
96 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket 2011, 

s. 268. 



 36 

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss 

koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven 

grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, 

olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven 

kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. 

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av 

det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.97 

 

Med den lättlästa versionen som grund kan en elev visa på grundläggande läsförståelse. Även 

om den lättlästa versionen är förenklad till stor del innehåller den närmare 200 sidor med flera 

olika karaktärer med olika syften i berättelsen som helhet. Eleven kommer också ha möjlighet 

att diskutera teman i den lättlästa versionen i och med att de budskapen blir väldigt tydliga och 

skrivs ofta ut explicit i texten, men inte alltid. Även om en del parallellhandlingar är 

frånvarande i den lättlästa versionen, vilket försvagar omskrivningen i kontrast med originalet, 

innehåller versionen likväl underlag för att diskutera den samtid som verket utspelar sig i och 

en jämförelse med det nutida Stockholm kan göras.  

  

 
97 Skolverket 2011, s. 266. 
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6. Slutsats 

Den lättlästa versionen är mycket mer begränsad än originalet och serieromanen vilket har 

framkommit i den didaktiska diskussion som presenterats under kapitel 5. Den slutgiltiga 

konklusionen som kan dras efter att analysen tagits i beaktning är att seriebearbetningen är så 

pass komplex att den kan användas som underlag för att en elev ska kunna ha möjligheten att 

uppnå högsta betyg. Detta förutsätter dock att eleven också läst ett annat verk som inte är en 

serieroman. Att bara läsa en serieroman som underlag för högsta betyg är med all sannolikhet 

inte tillräckligt. 

Den lättlästa versionen brister i jämförelse med originalet och seriebearbetningen. 

Däremot är inte den lättlästa versionen att förkasta helt och hållet. Elever har olika 

förutsättningar och olika förmågor att läsa och analysera fiktion. Den lättlästa versionen, enligt 

min bedömning, kan användas om en elev svävar mellan att bli underkänd och godkänd. Det 

verkligt positiva med att använda den lättlästa versionen med en svagare elev är att eleven i 

slutändan blir bekant med ett av Sveriges mest kända verk, trots att det är en reducerad lättläst 

version. 

 Alla tre versioner har sin plats i undervisningen. För att en elev ska ha möjligheten att 

utveckla en avancerad fiktionsförståelse är inte den lättlästa versionen tillräcklig, däremot kan 

den versionen höja en elev som är på gränsen mellan att bli underkänd och godkänd. Originalet, 

liksom seriebearbetningen har båda potentialen att utveckla elevernas fiktionsförståelse till en 

mer avancerad nivå och kan ligga till grund för högsta betyg i slutbetyg i årskurs 9. 
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