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Abstract  
 

Lina Wallberg: Mästerdetektiven i två versioner - En komparativ analys av Astrid Lindgrens 

Mästerdetektiven Blomkvist och en lättläst version med samma titel (2019). Självständigt 

arbete, avancerad nivå, Svenska inriktning 4-6, 15 högskolepoäng. Institutionen för 

humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

I uppsatsen undersöks Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (1947) med en lättläst 

version med samma titel som är utgiven 2011. Syftet med analysen är att jämföra 

originalversionen av Mästerdetektiven Blomkvist med en lättläst version med samma titel för 

att få syn på skillnader gällande karaktärs- och miljöbeskrivningar. I min analys utgår jag från 

det Maria Nikolajeva (2017) skriver om karaktärsbeskrivningar samt Vivi Edströms (1982) 

tankar kring vikten av miljöbeskrivningar i barnlitteratur. Analysen visar att i den lättlästa 

versionen är mycket av både karaktärs- och miljöbeskrivningarna förkortade och i vissa fall 

även borttagna helt. Trots detta är många av bokens händelser och stora delar av 

händelseförloppet är densamma.  

 

Nyckelord: Astrid Lindgren, Mästerdetektiven Blomkvist, adaptation, lättläst, 

miljöbeskrivningar, karaktärsbeskrivningar  
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Inledning 
Skollagen (2010:800) säger att utbildningen inom skolan har som syfte att alla elever skall 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan skall främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära (Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 5). I Läroplan för 

grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011 står det:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011, s. 6). 

Detta innebär att alla elever har rätt till anpassning utifrån sin egen förmåga och lärare 

behöver därför ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (Skolverket 2011, s. 12). Vidare står det under centralt innehåll för svenska i 

kursplanen att eleverna skall få kunskap om ”några skönlitterärt betydelsefulla barn- och 

ungdomsboksförfattare och deras verk” (Skolverket 2011, s. 260). 

Astrid Lindgren är en av Sveriges och världens största författare av barnlitteratur (Astrid 

Lindgren Company 2019). Eftersom Astrid Lindgren är en av Sveriges främsta författare och 

många av hennes verk har filmats, kommer elever troligen att möta något eller några av Astrid 

Lindgrens verk, både i skolan och i hemmet. Birgitta Ahlén (2003) skriver i boken Läslust och 

lättläst att det idag finns ett stort behov av lättlästa böcker för att alla skall kunna ta del av 

litteratur och olika texter oavsett om eleven har lässvårigheter eller någon typ av 

funktionsvariation (s. 190). På grund av detta ges det idag ut allt fler lättlästa böcker både för 

barn och vuxna. Ett av flera förlag som ger ut lättlästa böcker är LL-förlaget.  

I och med att lättlästa böcker i regel är kortare kan man anta att delar av historien eller 

författarens beskrivningar har blivit omarbetade eller borttagna helt. Litteraturvetaren Vivi 

Edström lyfter betydelsen av miljöbeskrivningar i barnlitteratur i sin bok Barnbokens form: 

En studie i konsten att berätta (1982). Hon menar att miljöbeskrivningar behövs för att 

läsaren skall kunna leva sig in i historien och få förståelse för andra miljöer än de redan kända 

(s. 136). Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2011) skriver i sin bok Barnbokens byggklossar 

om betydelsen av karaktärsbeskrivningar i barnböcker. Personskildringar i barnböcker kan 

vara viktigt för att läsaren skall kunna känna att historien är verklighetstrogen, menar hon (s. 

159). 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra originalversionen av Astrid Lindgrens 

barndeckare Mästerdektektiven Blomkvist (1947) med en lättläst version med samma titel 

utgiven 2011. Detta kommer att ske genom att undersöka vilket innehåll som har fallit bort 

när Mästerdetektiven Blomkvist har omarbetats till en lättläst version. I min undersökning har 

jag fokuserat på miljö- och karaktärsberskrivingarna i de båda versionerna. 

Frågeställning 
- Hur skiljer sig miljö- och karaktärsbeskrivningarna åt mellan originalversionen och 

den lättlästa versionen av Mästerdetektiven Blomkvist? 

- Hur kan dessa skillnader tänkas påverka läsarens läsupplevelse? 

- Hur kan lättläst litteratur påverka elevers läsinlärning? 

Den sista frågan kommer inte att undersökas utan den kommer att diskuteras i det avslutande 

diskussionsavsnittet.  

Val av primärlitteratur 
I denna uppsats har jag valt att analysera Mästerdetektiven Blomkvist som är skriven år 1947 

av Astrid Lindgren och jämföra denna med en lättläst version med samma titel som är 

omarbetad av Hans Peterson och utgiven 2011. Böckerna är riktade till barn i åldern 12-15 år 

och är då relevanta för mina framtida elever att läsa och för mig som lärare att arbeta med i 

undervisningen. Astrid Lindgrens verk är populära att analysera, därför ville jag undersöka ett 

verk som inte har undersökts allt för mycket tidigare. Eftersom jag ville jämföra verket med 

en lättläst version, behövde jag hitta en bok som har omarbetats till lättläst. Då hittade jag 

Mästerdetektiven Blomkvist som lättläst.  

Disposition 
Denna uppsats börjar med ett avsnitt ”Teori och metod” där jag presenterar och förklarar 

relevanta begrepp för min analys. Sedan följer ett avsnitt om tidigare forskning där jag 

presenterar tidigare forskning om Mästerdetektiven Blomkvist samt om omarbetningar till 

lättläst. Efter ”Tidigare forskning” kommer ”Bakgrund”, där jag presenterar Astrid Lindgren 

samt böckerna om Kalle Blomkvist. Sedan följer min analys av verken där jag undersöker 

båda versionerna utifrån dess karaktärs- och miljöbeskrivningar. Avslutningsvis kommer 

”Slutsatser” och ”Diskussion” där jag lyfter didaktiska aspekter bland annat.  



 

3 
 

Teori och metod 
I detta kapitel kommer teorier och metoder som kommer att användas i denna undersökning 

att presenteras. Även informationssökningens process kommer att kort beskrivas nedan. 

Begrepp som är relevanta för studien kommer att presenteras och förklaras under teoridelen. 

Informationssökning 
För att hitta information till detta arbete började jag med att söka i DiVA för att se vad som 

tidigare skrivits om Mästerdetektiven Blomkvist. Efter det valde jag att söka i samma databas 

efter tidigare arbeten om adaptationer och då specifikt adaptationer till lättläst. Övrig 

informationssökning skedde under arbetets gång. Denna information söktes i databaserna 

SwePub och ELSA. Sökorden som användes i sökandet var: ”adaptation”, ”lättläst”, ”Kalle 

Blomkvist” och ”barndeckare”. Till sist hittade jag relevanta böcker och artiklar i gamla 

uppsatser om samma ämne och jag har även fått tips om relevant litteratur av handledare.  

Teori 
Adaptation.  

För att beskriva begreppet ”adaptation” har jag valt att utgå från Kari Skjønsbergs bok Vem 

berättar?: Om adaptationer i barnlitteratur (1982). Det bör nämnas att det finns en hel del 

litteratur i ämnet. Jag har dock valt att använda denna bok eftersom jag ansåg den vara tydlig. 

Skjønsberg (1982) skriver att ordet ”adaptera” betyder anpassa eller lägga till rätta. När 

begreppet adaptation används i relation till litteratur innebär det ofta att en text har anpassats 

för att passa ett annat medium, exempelvis genom att anpassa en roman till en film. Något 

som däremot inte räknas som en adaptation är översättningar där böcker översätts från 

originalspråk till ett annat språk (s. 9). När det gäller barnlitteratur skriver Skjønsberg (1982) 

att man bland annat började anpassa vuxenlitteratur för barn, då främst i utbildande syfte. 

Detta kallades för didaktisk adaptation, vilket även tillhör den pedagogiska adaptationen som 

jag kommer att nämna i stycket under (s. 13). 

 

Skjønsberg (1982) skriver att det finns tre olika typer av adaptationer: den moraliska, den 

stilistiska och den pedagogiska (s. 31). Moraliska adaptationer innebär att författaren anpassar 

texten till den rådande moralen i samhället. Skjønsberg (1982) beskriver hur den författare 

som bearbetat texten också anpassade den till sin samtid och tog bort vissa moraliska problem 

för att undvika eventuell kritik. Vad som anses vara lämpligt för barn att läsa ändras över tid. 
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Det som tycks vara lämpligt att läsa idag kunde anses som skrämmande och skadligt tidigare. 

Skjønsberg (1982) skriver att efter andra världskriget ansågs det viktigt att skydda, nästan 

överbeskydda barn. Detta resulterade i att mycket äldre litteratur omarbetades för att passa 

den tidens syn på vad som var lämpligt för barn att läsa, bland annat folksagor (s. 31 f). 

Skjønsberg (1982) lyfter problematiken med att bearbeta texter på detta sätt då läsarens 

upplevelse kan försvinna. Hon lyfter som exempel läsarens skräckblandade förtjusning när 

huvudpersonen utsätts för fara och sedan blir räddad. Vidare skriver Skjønsberg (1982) att det 

kan innebära att barns läsupplevelse begränsas och även att barns nöjen kontrolleras (s. 19). 

Något som också ändras genom tiden är vilka attityder som anses som positiva eller negativa 

när en bok omarbetas. Exempel på sådana attityder kan vara synen på tjänstefolk, fattiga eller 

andra etniciteter. Författaren som omarbetar boken som kan ha åsikter om sådana värderingar 

och därmed välja vad som är bra eller dåligt för barnen att läsa (s. 38).  

 

Även språket är något som ändras över tid. Skjønsberg (1982) menar att ju äldre böckerna är 

desto mer behöver böckerna anpassas för att barn i dag ska kunna läsa och förstå språket i 

böckerna (s. 23). Stilistiska adaptationer innebär att författaren har anpassat texten och dess 

form till vad som är mer lämpat för barn.  

 

Skjønsberg (1982) skriver att den pedagogiska adaptationen innebär att författaren har gjort 

en förenkling för att passa barn bättre (s. 35). Skjønsberg (1982) skriver också att en del 

beskärningar som har gjorts innebär bland annat att naturskildringar kortats ned eftersom det 

fanns idéer om att barn inte tyckte om att läsa om naturskildringar (s. 36). 

 

Skjønsberg (1982) skriver att frågan vi behöver ställa oss när vi talar om adaptationer är: Vem 

är det som berättar? En saga eller berättelse som har omarbetats under många år och av många 

författare, är det då samma berättelse som berättas varje gång (s. 21)? Utöver detta lyfter hon 

även problematiken med att översätta litteratur, främst barnlitteratur. Eftersom dessa böcker 

redan är anpassade till barn och när de sedan översätts finns det en risk att den ursprungliga 

författarens ord försvinner (s. 21). I diskussionen kommer jag att diskutera om de böcker jag 

har valt att analysera är samma berättelse trots att den ena är en bearbetning. 

 

Lättläst 

Nedan följer en genomgång av begreppet ”lättläst”. För är förklara detta begrepp utgår jag 

från Birgitta Ahlén och Inger Norbergs antologi Läslust och lättläst: Att förebygga och 
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reparera lässvårigheter och bevara läslusten (2003) samt Anna Nordenstams och Christina 

Olin-Schellers artikel ”Att göra gott: Svenska förlags- och författarröster om lättläst 

ungdomslitteratur” (2017). 

Kravet på språklig färdighet är stort. Du behöver kunna analysera, tolka, kritisera, källgranska, 

skumläsa, snabbläsa, djupläsa och ha förmågan att återge det du läst (Körling 2003, s 14). 

Citatet är hämtat från Ann-Marie Körlings artikel ”Läsning från början” i Läslust och lättläst: 

Att förebygga och reparera lässvårigheter och bevara läslusten (2003) lyfter vikten av att 

hjälpa elever till läsningen och där alla skall få möjlighet att lära sig att läsa, även de elever 

med lässvårigheter eller andra funktionsvariationer. På grund av detta, skriver Nordenstam & 

Olin-Scheller (2017) att flera förlag har börjat ge ut fler och fler böcker och 

informationstexter i lättlästa versioner. Ett av de största förlag som ger ut lättlästa böcker är 

LL-förlaget (s. 3). Ahlén (2003) skriver att lättlästa eller anpassade böcker är något som alla 

vuxna och barn med någon typ av funktionsvariation är i behov av. Det kan till exempel vara 

elever med dyslexi, autism, synskadade eller hörselskadade (s.190).  

Vad som gör en bok eller text till lättläst menar Ahlén (2003) kan vara svårt att definiera, 

detta beror på att alla har olika preferenser och behov. Några kriterier finns emellertid: 

stilstorleken behöver vara stor och tydlig, radavstånden behöver vara större än vanligt, texten 

behöver en tydligare uppdelning och luftiga sidor. Kapitlen får gärna vara korta samt tydligt 

och genomtänkt indelade så att läsaren förstår när det är en ny händelse. Meningarna får heller 

inte vara för långa och krångliga (s. 192). På LL-förlagets hemsida framhålls även att 

böckerna behöver ett tydligt innehåll där språket är konkret men också vardagligt för att göra 

det enklare för läsaren. De lyfter även att det är bra med illustrationer samt att layouten skall 

vara luftig (LL-forlaget.se). 

LL-förlaget har delat in sin utgivning i tre olika nivåer: lätt, lättare, lättast. ”Lättast” innebär 

böcker med lite text och mycket illustrationer. ”Lättare” innehåller ord och uttryck som är 

välkända med korta meningar medan ”lätta” böcker är tjockare kapitelböcker där meningarna 

är längre och med ovanligare ord (LL-förlaget 2019). 

Ahlén (2003) skriver att det är viktigt att det finns ett stort utbud av böcker för alla elever i 

skolan. Det är viktigt att hitta en bok som passar varje elevs behov för att behålla läslusten hos 

eleven (s. 210). Nordenstam & Ohlin-Scheller (2017) skriver att inte enbart elever med 

lässvårigheter gynnas av att det ges ut allt fler lättlästa böcker. Även de elever som tappat 
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läslusten eller aldrig hittat den kan gynnas av det utökade utbudet av lättlästa böcker då dessa 

inte känns lika tunga att läsa (s. 2). 

Karaktärsbeskrivningar 

Nedan kommer jag att mer utförligt gå in på karaktärs- och miljöbeskrivningar i barnlitteratur 

för att kunna besvara mina frågeställningar. Först kommer ett avsnitt om 

karaktärsbeskrivningar sedan följer ett avsnitt om miljöbeskrivningar i barnlitteratur.  

Här nedan går jag in på hur karaktärer kan beskrivas och skildras i barnlitteratur. Detta 

förklaras med hjälp av Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (2017). 

Nikolajeva (2017) skriver om hur man skiljer på huvudpersoner och bipersoner i en berättelse. 

Huvudpersonen är den som står i centrum genom hela berättelsen, hon menar även att 

huvudpersonen ofta om än inte alltid är den som presenteras först för läsaren (s. 154). Vidare 

skriver Nikolajeva (2017) att huvudpersonen inte behöver vara den som är med i flest 

episoder eller på flest sidor i boken. Ytterligare ett kriterium som man kan titta efter är 

titelpersonen, alltså den person vars namn finns med i titeln, Harry Potter och de vises sten 

till exempel (s.155). Huvudpersonen kan även vara den person som genomgår en förvandling 

genom berättelsen, det kan också vara den som finner lyckan, får nya kunskaper och insikter 

eller den som mognar fysiskt eller andligt. 

Nikalojeva (2017) skriver att kollektiva huvudpersoner är något som förekommer ofta i 

barnlitteratur. En kollektiv huvudperson innebär att det är flera personer som innehar 

huvudpersonsrollen. Exempel på berättelser med en kollektiv huvudperson menar Nikolajeva 

(2017) är Louisa May Alcotts Unga kvinnor (1868) och C.S Lewis Häxan och lejonet (1950). 

En kollektiv huvudperson innebär ofta att varje person som ses som huvudperson har något 

speciellt karaktärsdrag som är specifikt för den personen (s. 156).  

Nikolajeva (2017) skriver att personer som förekommer vid sidan om huvudpersonen kallas 

för bipersoner. Bipersoner är alltså alla karaktärer utöver huvudpersonen (s. 157). Nikolajeva 

(2017) skriver att personliga relationer är extra viktiga i barnlitteratur för att göra berättelsen 

mer verklighetstrogen. Därför är det viktigt att huvudpersonen har bipersoner omkring sig, 

främst eftersom barnlitteratur har pedagogiska och didaktiska ambitioner och därför ska 

socialisera läsaren, bland annat när det gäller relationer och relationsbyggande anser 

Nikolajeva (2017, s. 159). 
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Nikolajeva (2017) uttrycker att en viktig och spännande del för läsaren är den inre 

persongestaltningen, alltså hur personens tankar och känslor skildras. Detta kan även vara det 

som är mest utmanande för läsaren. Här kan författaren använda sig av flera knep, till 

exempel genom att beskriva karaktärens känslor och tankar genom att skriva ”tänkte han” 

eller ”kände han” (s. 166). 

Nikolajeva (2017) skriver att både huvudpersoner och bipersoner kan delas in i kategorierna 

statiska eller dynamiska karaktärer. Dynamiska personer förändras och utvecklas genom 

berättelsens gång medan statiska personer inte förändras någonting under berättelsen (s. 166). 

I äldre barnlitteratur var det vanligare att personerna var statiska enligt Nikolajeva (2017). I 

modern barnlitteratur är det vanligare enligt Nikolajeva (2017) att personerna i berättelsen är 

dynamiska eftersom man idag är ute efter att skildra förändringar och inre utveckling och 

mognad hos barnen (s. 166 f). 

Nikolajeva (2017) skriver att det även finns runda och platta personer. Platta personer är 

personer som bara har en egenskap, god eller ond till exempel (s. 167). Runda personer har 

flera olika egenskaper, de kan vara både goda och onda. Det är även svårare att förutse vad de 

ska göra härnäst trots att vi lär känna karaktärerna genom berättelsens gång (s. 168).  

Könsstereotyper innebär att män och kvinnor, flickor och pojkar beter sig som de förväntas att 

göra utifrån rådande normer i samhället menar Nikolajeva (2017). Dessa normer innebär att 

flickor är snälla, duktiga och väluppfostrade medan pojkar ses som busiga och äventyrliga (s. 

191 f). Nikolajeva (2017) presenterar en tabell med argumentet att kvinnliga och manliga 

egenskaper bygger på motsatser och man då enkelt kan skapa ett schema över dessa för att 

enklare få syn på med vilka stereotyper personer skildras i litteraturen (s. 192). I sin tabell 

lyfter hon som manliga egenskaper: stark, våldsam, känslokall, aggressiv, tävlande, 

självständig, aktiv och rationell. Egenskaper som: vacker, emotionell, lydig, självuppoffrande, 

omtänksam, sårbar och beroende är enligt Nikolajeva (2017) vanliga i skildringar av kvinnor 

(s. 193). Detta är alltså könstereotyper som Nikolajeva (2017) har sett i litteratur. 

Nikolajeva (2017) nämner att undersökningar har visat att unga läsare föredrar böcker med 

mycket dialoger. Problemet med dialoger är att det är svårt få med personskildringar i texten 

och det blir svårt för läsaren att förstå och bedöma personernas utsagor. En dialog kan vara 

lättare för läsaren att läsa då dialoger resulterar i korta meningar, talspråk och anpassning till 

barnets ordförråd. När det gäller läsarens förståelse av karaktärer lämnas det emellertid många 

tomma luckor i texten åt läsaren (s. 165).  
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Miljöbeskrivningar 

För att förstå hur miljöbeskrivningar konstrueras och dess betydelse i barnlitteratur har jag 

använt mig av litteraturvetaren Vivi Edströms bok Barnbokens form: En studie i konsten att 

berätta (1980). 

Edström (1980) skriver att barnboken har en stor uppgift när det gäller att ge barn möjlighet 

till inlevelse och förståelse för andra miljöer (s. 136). Vidare skriver Edström (1980) att 

barnboken har till uppgift att skildra miljöer i främmande länder eller från en främmande tid 

för barnet (s. 136). Böcker som har dåliga och diffusa miljöbeskrivningar kan ses som dåliga 

barnböcker menar Edström (1980, s. 137). Edström (1980) skriver att ju äldre målgruppen för 

en specifik bok är desto mer vidgas miljöbeskrivningarna. I realistiska böcker för barn är det 

vanligt att vägen till skolan beskrivs och även barnets olika lek- och fritidsmiljöer. När vi 

tänker på ungdomsböcker kan det tyckas att miljöbeskrivningarna bör ha lika stor betydelse 

som i vuxenböcker, men så är sällan fallet menar Edström (s. 138). Edström (1980) menar att 

detta kan bero på att läsaren inte förväntas ha samma behov av miljöskildringar som yngre 

barn till exempel (s. 138). Inom barnboksestetiken finns det föreställningar om att barn inte 

orkar läsa långa miljöbeskrivningar vilket leder till att barnboken då tappar den viktiga 

uppgiften att leda läsaren in i omvärlden och verkligen sätta sig in i berättelsen menar 

Edström (1980, s. 146). Detta skriver även Nikolajeva (2017) om, att detaljer kan ge kunskap 

om olika platser samt om olika tidsepoker (s. 123). 

Edström (1980) skriver att hur naturen och miljön skildras kan ha stor betydelse för hur 

stämningen och händelseförloppen tolkas i en berättelse. Ett exempel är hur syskonskaran i 

Barnen i Frostmofjället ser vinterlandskapet som något vackert när de är mätta och nöjda, 

medan när de inte är mätta och trygga ser de omgivningen som skrämmande och hotfull (s. 

142 f). Edström (1980, s. 144) fortsätter med att framhålla att miljöskildringarna alltså har en 

stor betydelse för stämningskapandet i barnböcker.  

Edström (1980) skriver att hur miljöer beskrivs och i vilken utsträckning beror helt på textens 

syfte och vilken målgrupp boken är riktad till (s. 156). Hon uttrycker även att i böcker för 

yngre barn är författare ofta sparsamma med geografiska beteckningar och beskrivningar. I 

böcker för äldre barn är det vanligt att använda sig av påhittade städer och platser. Detta kan 

vara på grund av att författaren vill skapa en tillflykt för läsaren menar Edström (1982). Det är 

även vanligt att inte använda några namn alls. Astrid Lindgren använder ofta påhittade namn 

eller inga namn alls på städer och platser. Kalle Blomkvist till exempel bor i en småstad 

kallad Lillköping (s. 156 f). 
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Edström (1980) skriver att beroende på hur miljöskildringen utformas kan den tolkas positivt 

respektive negativt. Miljökontraster kan vara värdeladdat både för läsaren och för berättelsens 

uppbyggnad. Även sociala kontraster är av stor vikt för berättelsens uppbyggnad, exempel på 

detta är rikas miljöer i kontrast till fattigas miljöskildringar (s. 160). Författaren lyfter även 

kontrasterna mellan stadsmiljö och lantmiljö och dess betydelse, det kan även ge en möjlighet 

för läsare att drömma sig bort till en miljö motsatt den egna (s. 161). I en del verk är dessa 

kontraster extra tydliga och genomgående medan i andra verk är dessa kontraster enbart 

synliga som bakgrund för att locka läsaren menar Edström (1980, s. 164).  

Barndeckare som genre 

I detta avsnitt kommer en genomgång av barndeckare som genre att förklaras, detta gör jag 

genom att använda mig av Vivi Edströms (1980) tidigare nämnda verk, Maria Nikolajevas 

bok från 2017 även den tidigare nämnd, samt Lilian och Karl G. Fredrikssons bok Från Kalle 

Blomkvist till internetdeckare: Om deckare för barn och ungdom (2004). 

Barndeckare kom sent in som genre inom barnlitteraturen. Den första barndeckare som följer 

den typiska barndeckarens mönster är Emil och detektiverna (1928) av Erich Kästner. Det var 

den första boken där barn agerade deckare skriver Edström (1980, s. 47). Gränserna som 

skiljer barndeckare med annan barnlitteratur är flytande och något som ändrats genom tiden 

sedan barndeckargenren slog igenom 1960 enligt Fredriksson (2004, s.12 f).  

Edström (1980) skriver att i barndeckare finns det emellertid alltid ett problem eller en gåta 

som måste lösas eller ges svar. Problemet presenteras tidigt i bokens början och följs av en 

mystisk händelse, försvinnanden och bovjakter till exempel (s. 47). En skillnad mellan 

deckare för barn och deckare för vuxna är att barndeckare sällan handlar om ett mord. Brottet 

består oftare av inbrott eller stölder av olika slag enligt Edström (1980, s. 47).  

Länge var det tabu att framställa kraftigt våld eller våld som leder till döden i barn- och 

ungdomsdeckare. [---] Det ställningstagande som gjorts här grundar sig utan tvekan på insikten 

att våld, och understundom död, idag är en så ofta förekommande faktor i barns och ungdomars 

värld att en ungdomsdeckare som inte speglade detta skulle framstå som mesig och artificiell 

(Fredriksson 2004, s. 15). 

Fredriksson (2003) skriver att detta har lett att skillnader mellan barndeckare och deckare för 

vuxna är svår att se och det är svårt att dra en gräns mellan dessa (s. 15). Edström (1980) 

menar att ännu en skillnad mellan barn- och vuxendeckare är att i barndeckare får läsaren 

tidigt i berättelsen en antydan om vem boven är. Detta kan visas på olika sätt, till exempel 
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genom att personen ser annorlunda ut eller visar osympatiska drag. Detta resulterar i att 

spänningen för läsaren är att följa vägen till avslöjandet och infångandet av boven (s. 48). 

Tidigare forskning 
Nedan följer presentation av tidigare forskning om Mästerdetektiven Blomkvist. Beskrivning 

av hur jag hittade tidigare forskning finns längre upp under rubriken informationssökning. Jag 

kommer börja med att presentera tidigare forskning om Mästerdetektiven Blomkvist och sedan 

följer presentation av tidigare forskning om adaptationer till lättläst.  

Tidigare forskning om Mästerdetektiven Blomkvist 

Litteraturvetaren Eva Margareta Löfgren skriver i sin uppsats ”Kalle Blomkvist och draken: 

Arketypstudier i Astrid Lindgrens barndeckare” (1992) om alla tre böckerna om Kalle 

Blomkvist. Hon skriver att Astrid Lindgren inte drog sig för att använda sig av grovt våld i 

sina barndeckare. Till exempel så används skjutvapen i alla tre böckerna (s. 54). Författaren 

skriver vidare att miljöbeskrivningarna i böckerna om Kalle Blomkvist har stor betydelse då 

den skildrar den idylliska småstadsmiljön. Olika typer av människor, åldrar och 

samhällsklasser presenteras vilket gör det lätt för många att känna sig hemma, eller i alla fall 

vilja känna sig som hemma. Samtidigt som småstaden skildras som en idyll täcks inte 

samhällets mörka sidor över helt i berättelserna (s. 55).  

Löfgren (1992) lyfter i sin uppsats de olika karaktärernas roller, i första hand i den sista boken 

om Kalle Blomkvist, Kalle Blomkvist och Rasmus (1953). Vidare i uppsatsen kopplar Löfgren 

(1992) ihop historierna om Kalle Blomkvist med klassiska riddarsagor. Hon avslutar sedan i 

sammanfattningen med att poängtera att flera av dessa historiska anspelningar är tydliga och 

medvetna från författarens sida, medan andra kopplingar är mer öppna för den fantasifulla och 

entusiastiska läsaren att tolka in.  

Eva Margareta Löfgren har skrivit ytterligare en uppsats där hon kommenterar Kalle 

Blomkvist: ”Den gotiska barndeckaren: Ett sätt att läsa femböcker” (1996) där hon kort 

jämför böckerna om Mästerdetektiven Blomkvist med Enid Blytons klassiska femböcker. 

Historierna är lika på många sätt då de båda handlar om barngäng som blir indragna i 

deckargåtor. Däremot utspelar sig Mästerdetektiven Blomkvist i en idyllisk småstad där alla 

är hemmastadda medan femböckerna utspelar sig på ödsliga platser på landsbygden. I 

Mästerdetektiven Blomkvist finns enbart en flicka och två pojkar medan i femböckerna är de 

två flickor, två pojkar och en hund som räknas in gänget. Däremot är det i femböckerna 

pojkarna som har en tydlig ledarroll medan Eva-Lotta har en jämbördig roll med Kalle och 
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Anders i böckerna om Kalle Blomkvist. I böckerna om Kalle Blomkvist finns det två historier 

som utspelar sig samtidigt. Röda och Vita rosens krig utspelar sig samtidigt i bakgrunden som 

Kalle, Anders och Eva-Lotta blir indragna i riktiga faror. Denna nästan oföränderliga 

bakgrund är den samma i alla tre böcker om Kalle Blomkvist, i jämförelse med femböckerna 

där bakgrunden och situationen är ny i varje fembok (s. 190). På grund av detta vill Löfgren 

argumentera för att femböckerna skulle kunna tolkas som äventyrsböcker snarare än deckare 

(s. 191) 

Magdalena Lundin (2016) har i sitt examensarbete ”Fyra böcker och två tidsperioder: en 

språkstudie om fyra deckarböcker för barn” jämfört fyra olika barndeckare från olika 

tidsperioder och jämfört deras språk och läsbarhet för barn. En av de analyserade böckerna är 

Mästerdetektiven lever farligt, vilken är den andra boken i serien om Kalle Blomkvist. Lundin 

(2016) skriver att Astrid Lindgren generellt använder sig av långa stycken (s. 15) samt en del 

ord som kan vara svåra för dagens barn och ungdomar att förstå (s. 17). Lundin (2016) 

kommer fram till i sin uppsats att Mästerdetektiven lever farligt är något mer svårläst i 

jämförelse med de två böckerna från det senare decenniet, i alla fall gällande svåra ord, 

grammatik och styckesindelning (s. 29). Till sist nämner Lundin (2016) att Astrid Lindgren 

ofta använder sig av talspråk och mer vardagligt språk vilket utmärkte sig i jämförelse med de 

andra analyserade böckerna (s. 30). 

Bibliotekarien Lena Törnqvist (2015) skriver i sin bok Man tar vanliga ord: att läsa om 

Astrid Lindgren om de olika karaktärerna i böckerna om Mästerdetektiven Blomkvist. 

Törnqvist (2015) skriver om Kalle Blomkvists personliga utveckling. I första boken 

Mästerdetektiven Blomkvist har Kalle många inre dialoger med inbillade åhörare. Han 

samtalar om sina förebilder Sherlock Holmes, lord Peter Wimsey och Hercule Poirot vilket 

ger texten lite humor (s. 128). I de resterande böcker har detta tonats ned och det är endast 

Anders som påpekar Kalle Blomkvists rykte som mästerdetektiv. I den sista boken har till och 

med benämningen ”mästerdetektiv” försvunnit ur titeln. Hon avslutar resonemangen om Kalle 

Blomkvist utveckling med att poängtera hur han gått från att leka detektiv utan 

konsekvenstänkande till att agera fastän han känner sig både rädd och otillräcklig (128 f). 

Vidare beskriver Törnqvist (2015) Anders som den realistiske karaktären som visar på fysiskt 

mod och styrka. Hon beskriver honom som ett maskrosbarn med överlevnadsinstinkt som ser 

upp till den mer teoretiske och analytiske Kalle Blomkvist. Anders jämförs med Sherlock 

Holmes medhjälpare Dr Watson, som ser till att vardagen fungerar när hjälten uppslukas av 

detektivarbetet. Anders speglas även som litterärt medveten och refererar både till svenska 
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klassiker och bibeln (s. 129). Törnqvist (2015) beskriver Eva-Lotta som jämbördig sina 

kamrater Kalle och Anders trots att hon är flicka. Både Kalle och Anders och pojkarna i röda 

rosen respekterar och fruktar Eva-Lotta som en fullvärdig och jämbördig motståndare (s. 

130). Till sist skriver hon om hur viktig Mästerdetektiven Blomkvist och dess efterföljare har 

varit för deckare som genre (s. 131). 

Tidigare forskning om adaptationer och lättläst 

Det finns många tidigare uppsatser som berör litteratur som omarbetats till lättlästa versioner. 

De uppsatser jag har valt att använda i diskussionen mig av är arbeten som jag ansåg mest 

relevanta för mitt eget arbete. Dessa uppsatser berör litteratur som är riktade till samma åldrar 

som jag har valt, de jämför bland annat också miljöbeskrivningar och karaktärsbeskrivningar.  

Rebecca Jansson och Linn Johansson (2017) har i sin uppsats ”Läsa originalversion eller 

bearbetad version – En komparativ studie baserad på Robert Louis Stevensons 

Skattkammarön” jämfört originalversionen av Robert Louis Stevensons Skattkammarön med 

en lättläst version av samma bok. Något som är tydligt i deras jämförelse är hur 

miljöskildringar har kortats ner vilket ger utrymme till läsning mellan raderna. Detta menar 

författarna kan vara svårt för de som läser den lättlästa versionen eftersom de saknar förmåga 

att läsa mellan raderna och föreställa sig miljöer som inte beskrivs (s. 15). Författarna skriver 

att i båda versionerna beskrivs Skattkammarön, däremot har originalversionen betydligt fler 

beskrivande ord vilket gör att läsaren kan måla upp en bild av hur ön ser ut. Beskrivningen i 

orginalversionen bidrar till att läsaren kan väcka andra sinnen som lukt och hörsel då läsaren 

får beskrivning av hur det luktar och låter på ön. I den lättlästa versionen är många av de 

beskrivande orden bortplockade vilket kan leda till att läsaren av den bearbetade versionen 

inte får samma läsupplevelse (s. 17). Trots att vissa delar är nedkortade och inte lika detaljrika 

finns det även tillfällen där den bearbetade versionen ändå beskriver en händelse så pass så att 

läsaren av båda versionerna får en känsla för rädsla och oro. Därmed ökar läsupplevelsen även 

för läsaren av den bearbetade versionen menar Jansson och Johansson (2017, s. 18).  

När det kommer till karaktärsbeskrivningar skriver Jansson och Johansson (2017) att läsaren 

inte får någon vidare beskrivning av Jim Hawkins i någon av versionerna. Däremot får läsaren 

i originalversionen en tydlig beskrivning av Long John Silver vilket ger läsaren möjlighet till 

inlevelse och väcker känslor gentemot karaktären. Detta mister läsaren av den bearbetade 

versionen framhåller Jansson och Johansson (2017, s. 20). Även beskrivningen av Ben Gunn 

är betydligt mer detaljrik i originalversionen och författarna skriver att: ”Läsaren kan nästintill 

se för sitt inre öga hur trasig och sliten han är och få en medkänsla att man på något vis kan 
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tycka synd om denna karaktär” (Jansson och Johansson 2017, s. 21). Läsupplevelsen kan bli 

annorlunda för läsaren beroende på vilken version de läser. Detta beror på att den bearbetade 

versionens beskrivning av denna karaktär är mindre detaljrik så läsaren mister den medkänsla 

som läsaren kan känna för Ben Gunn (s. 21).   

Linda Olofsson (2014) har skrivit uppsatsen ”Vad gör en bilderbok lättläst? En studie av 

adaptationen av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga” där hon jämför ett av Astrid Lindgrens 

mest kända verk, Emil i Lönneberga (1963) med en lättläst version. Precis som Törnqvist 

(2015) lyfter Olofsson (2014) Astrid Lindgrens språk. I originalversionen är det mycket 

talspråk och ord på småländska. I den lättlästa versionen är många av dessa ord och även 

svåra ord utbytta mot mer moderna ord som är lättare för läsaren att förstå. I den lättlästa 

versionen finns det även ett tillägg med förklaring på ord som kan vara svåra för läsaren att 

förstå. Olofsson (2014) skriver även att bildtexterna har extra förklarande beskrivningar av 

bilderna i den lättlästa versionen (s. 16). Författaren menar att Astrid Lindgren skriver på ett 

sätt som resulterar i att läsaren får känna sig delaktig i berättelsen men att detta kan försvinna 

i den lättlästa versionen. Den lättlästa versionen kan försvåra inlevelseförmågan, då läsaren 

inte får en lika detaljerad beskrivning av händelser som i originalversionen. Också när hela 

stycken är borttagna i den lättlästa versionen kan det försämra läsupplevelsen (s. 19). 

Avslutningsvis skriver Olofsson (2014) att den lättlästa versionen kan verka mer pedagogisk 

då den innehåller extra bilder samt förtydligande av vissa ord (s. 26).  

Ytterligare uppsatser som berör samma ämne men som jag inte kommer gå in djupare på är 

Johanna Rydgård och Elin Svenssons (2018) uppsats ”Två underbara resor: En komparativ 

analys av två versioner av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” 

där de jämför en lätt moderniserad version av Nils Holgersson underbara resa genom Sverige 

(1981) med en lättläst version vid namn Nils Holgersson på lätt svenska (2017). Och Michael 

Bakkens (2018) uppsats ”Lättläst mellan raderna: En jämförande transitivitetsanalys mellan 

skönlitterär text och dess lättlästa version utifrån ett läsförståelseperspektiv”. I sin uppsats 

jämför han Sodomsäpplet (1968) av Bengt Martin samt Mina drömmars stad (1960) av Per 

Anders Fogelström med lättlästa versioner av böckerna.  

Metod 
Nedan följer en beskrivning av de av metoder jag har använt för att genomföra analysen. 
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Komparativ textanalys 

I min undersökning kommer jag att göra en komparativ textanalys där jag kommer utgå från 

olika aspekter av karaktärsbeskrivningar utifrån litteraturvetaren Maria Nikolajevas 

genomgång i Barnbokens byggklossar (2017). I teoridelen har jag redogjort för vad 

Nikolajeva (2017) skriver om karaktärsbeskrivningar i barnlitteratur. Utifrån de aspekter jag 

presenterar där kommer jag i min undersökning att gå in på hur karaktärernas känslor skildras. 

Jag kommer även att studera hur pojkar och flickor skildras och hur skildringen förhåller sig 

till Nikolajevas tabell (s. 193). 

När det kommer till miljöbeskrivningar har jag även där skrivit under teori hur viktigt 

miljöbeskrivningar enligt Edström (1980) är för att läsaren skall ges möjlighet till inlevelse (s. 

136). Även Nikolajeva (2017) skriver om vikten av miljöbeskrivningar i barnlitteratur (s.130) 

Därför kommer jag i analysen att titta på hur detaljerade miljöbeskrivningarna är och 

diskutera vilka läsupplevelser de kan ge möjlighet till (s. 130). 

Min analys har också en komparativ aspekt. I sin bok Samhällsvetenskapliga metoder skriver 

Alan Bryman (2011) att en komparativ analys innebär att två objekt jämförs och att de 

särskiljande drag som skiljer dessa objekt åt tas ut (s. 83). I denna undersökning kommer 

alltså två versioner av Mästerdetektiven Blomkvist att undersökas för att synliggöra 

skillnaderna mellan dessa två och vad som faller bort när originalversionen omarbetats till en 

lättläst version. 

Bakgrund 
I detta avsnitt följer en presentation av Astrid Lindgren, de böcker jag har valt att jämföra 

samt övrig information om Mästerdetektiven Blomkvist.  

Astrid Lindgren 
Astrid Lindgren föddes 1907 i Vimmerby, Småland. Hennes böcker har sålts i 165 miljoner 

exemplar och i över 100 länder vilket gjort henne till världens största barnboksförfattare enligt 

Astrid Lindgren Company (2019). Astrid arbetade länge som sekreterare men efter att hon 

hade skrivit ner några av de sagor hon berättade för sina barn gav hon 1945 ut sin första bok, 

Pippi Långstrump. Pippi Långstrump blev en stor succé och efter det gav hon snabbt ut sex 

böcker till, bland annat Mästerdetektiven Blomkvist (1946). Andra av Astrid Lindgrens kända 

verk är Alla vi barn i Bullerbyn (1947), Rasmus på luffen (1954), Emil i Lönneberga (1963). 

Flera av hennes verk har filmatiserats, en del av dem i flera versioner, till exempel 
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Mästerdetektiven lever farligt (1947) och Kalle Blomkvist – Mästerdetektiven lever farligt 

(1996). Efter sin pension 1970 verkade Astrid Lindgren aktivt politiskt och blev en viktig 

opinionsbildare där hon lyfte problem om skatter, förtryck, våld mot barn och miljön. I januari 

2002 avled Astrid Lindgren i sitt hem (Astrid Lindgren Company 2019). 

Mästerdetektiven Blomkvist 
Nedan kommer en beskrivning av serien om Mästerdetektiven Blomkvist samt andra medier 

om samma serier. Efter det följer en beskrivning av Mästerdetektiven Blomkvist (2018) 

handling och även en kort presentation av den lättlästa versionen. 

Mästerdetektiven Blomkvist av Astrid Lindgren publicerades 1946 och är illustrerad av Eva 

Laurell. Förutom Mästerdetektiven Blomkvist finns två efterföljande böcker om Kalle 

Blomkvist: Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (1951) och Kalle Blomkvist och Rasmus 

(1953), även dessa är illustrerade av Eva Laurell. Mästerdetektiven Blomkvist (1946) var den 

första av Astrid Lindgrens böcker som filmatiserades, den blev film 1947 och därefter följde 

två filmer baserade på de följande böckerna om Kalle Blomkvist, Mästerdetektiven och 

Rasmus (1953) och Mästerdetektiven lever farligt (1957). Senare har nyare versioner om 

Kalle Blomkvist producerats: Kalle Blomkvist – Mästerdetektiven lever farligt (1996) och 

Kalle Blomkvist och Rasmus (1997). Det bör även nämnas att Astrid Lindgren skrev en pjäs 

med titeln ”Mästerdetektiven Blomkvist” (1948) (Astrid Lindgren Company 2019). 

Mästerdetektiven Blomkvist 

Kalle Blomkvist är 13 år gammal och bor i den idylliska staden Lillköping. Sommarloven 

spenderar han tillsammans med sina två kompisar Anders och Eva-Lotta. I jämförelse med 

sina kamrater älskar Kalle detektivarbete. Varje ny person kan vara misstänkt för något 

spännande brott som Kalle kan gräva ner sig i. Aldrig har emellertid någon av hans misstänkta 

personer begått något brott. Kalle är uttråkad som detektiv och drömmer sig bort till London 

och Chicago.  

En dag kommer Eva-Lottas farbror Einar på besök i staden och Kalle blir snabbt 

misstänksam. Einar börjar snart bete sig underligt och Kalles misstankar visar sig vara sanna. 

Kalle och hans vänner blir sedan indragna i ett farligt detektivarbete som innehåller både 

juveltjuvar och revolvrar.  
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Mästerdetektiven Blomkvist lättläst version 

Astrid Lindgren står som författare av den lättlästa versionen men den är omarbetad av Hans 

Peterson 2011. Den omarbetade versionen har samma illustrationer som originalversionen.  

Den lättlästa versionen består av 18 kapitel och 79 sidor medan originalversionen innehåller 

17 kapitel och 183 sidor. Detta visar tydligt att mycket av bokens innehåll är borttaget. 

Böckernas text är satt i samma typsnitt men däremot är typsnittet i den lättlästa versionen 

några punkter större.  

På det första uppslaget i den lättlästa versionen hittar läsaren en kort presentation av boken 

som berättar att boken är skriven för länge sedan, innan mobiltelefoner eller datorer 

existerade. Den presenterar även vilka huvudpersonerna är, detta inslag har inte 

originalversionen. 

Något som skiljer de båda versionerna åt, är att konflikten mellan Röda och Vita rosen bara 

snabbt nämns i den lättlästa versionen. I originalversionen tar konflikten upp en jämförelsevis 

större del av berättelsen och de båda grupperna hamnar i konflikt med varandra flera gånger.  

Analys 
I det här avsnittet följer en analys av de två böckerna där de jämförs gällande miljö- och 

karaktärsbeskrivningar. Den utgåva som kommer att nämnas som originalversionen är 

Mästerdetektiven Blomkvist från 2018 och den lättlästa versionen från 2017 kommer att 

nämnas som den lättlästa versionen. Den omarbetade versionen refereras till som 

Lindgren/Peterson (2017) och originalversionen refereras till som Lindgren (2018). Jag 

inleder med en analys av huvudkaraktären samt andra betydande karaktärer. Efter det följer en 

analys av miljöbeskrivningarna i de båda versionerna.  

Karaktärsbeskrivningar 
Här nedan kommer frågeställningen ”Hur skiljer sig karaktärsbeskrivningarna åt i böckerna?” 

att besvaras genom en presentation av karaktärerna och en jämförande analys av hur dessa 

karaktärer beskrivs för läsaren i de båda versionerna. 

Kalle Blomkvist 

Kalle Blomkvist är berättelsens huvudperson och detta är tydligt i både originalversionen och 

den lättlästa versionen. Belägg för detta är att läsaren hittar Kalle Blomkvists namn redan i 

titeln i båda versionerna, samt att han är den karaktär som tydligt är med i flest episoder i 
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berättelsen samt den som först presenteras. I den lättlästa versionen blir det ännu tydligare att 

Kalle är huvudperson eftersom i den är det endast Kalle som beskrivs och som läsaren får en 

djupare kännedom om.  

Läsaren får direkt kännedom om Kalles största intresse, detektivarbete. Han ser sig själv redan 

som en aktiv detektiv. Kalles största önskan är att han skulle ha fötts i Chicago eller London 

istället för i den idylliska lilla staden Lillköping. I Lillköping dyker det nämligen inte upp 

många detektivgåtor (Lindgren 2018, s. 5f). 

Inte ens det mest tränade detektivöga kunde upptäcka något som tydde på att ett brott hade blivit 

begånget. Det var sannerligen ett hopplöst företag att vara detektiv i den här stan! När han blev 

stor skulle han ge sig av till Londons slumkvarter så fort det fanns någon möjlighet (Lindgren 

2018, s. 6).  

I den lättlästa versionen får läsaren en beskrivning av Kalle Blomkvist på liknande sätt, bara 

betydligt nedkortat: 

Kalle såg ut genom fönstret. Där låg Storgatan stilla och lugn som alltid. 

Kalle suckade. Det var inte lätt att vara detektiv i den här lugna staden (Lindgren/Peterson 2017, 

s. 6). 

I nästa sekvens kommer Anders inrusande och Kalle är snabb med att gömma undan sin pipa 

(som en detektiv måste ha för att lösa gåtor, enligt Kalle), denna händelse sker i båda 

versionerna på liknande sätt (Lindgren 2018, s. 7 och Lindgren/Peterson 2017, s 6). Detta kan 

ge en antydan att Kalle skäms över sin pipa eller kanske till och med sitt detektivarbete. Vid 

flera tillfällen får läsaren detta påstående bekräftat.  

”Antag” sa Kalle och knuffade Anders i sidan, ”antag att han har hela säcken ful l med stulet 

silver!” ”Antag att han inte har det”, sa Anders otåligt, för han ville höra på Fredrik med foten. 

”Antag att du blir heltokig en vacker dag med alla dina detektivarbeten”. Eva-Lotta skrattade. 

Och Kalle teg. Han var van att bli missförstådd (Lindgren 2018, s. 12). 

”Farbror kanske inte vet att Kalle är detektiv?” Anders lät lite road och överlägsen när han sa 

det. ”Du store tid, nej, det visste jag inte”, sa farbror Einar. ”Jo, minsann, en utav de bättre som 

finns för ögonblicket.” Kalle glodde bistert på Anders (Lindgren 2018, s. 28). 

”Konstapel Björk log ett brett leende. ”Jasså, du fuskar i mitt yrke”, sa han vänligt. Jag fuskar 

visst inte, tänkte Kalle indignerad. Ingen tog honom på allvar.” (Lindgren 2018, s. 90). 

Läsaren får i dessa citat en känsla för Kalles känslor och hur han inte tycker om att ingen tar 

honom eller hans detektivarbete på allvar och att han istället blir hånad. I den lättlästa 

versionen finns det inget för läsaren som kan antyda på Kalles känslor kring detta. Nikolajeva 
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(2017) skriver som tidigare nämnt att en beskrivning av en karaktärs känslor och tankar är 

viktigt för läsaren för att kunna leva sig in i karaktären och i berättelsen (s. 166). Även 

känslan av att inte vara förstådd eller att bli tagen på allvar kan vara en känsla som många 

barn kan känna igen och därför känna förståelse för Kalle och hans känslor.  

När Kalle klättrar in i Einars sovrum och har ned en blomkruka får läsaren en noggrann 

beskrivning av hans rädsla kring vad som kan hända.  

Kalle hade nog varit rädd många gånger i sitt liv. Han hade varit rädd när bankkamrerens hund 

flög på honom på torget en gång, och när han åkte ner i vaken i vintras, men aldrig, aldrig hade 

han känt en så förlamande, kväljande rädsla som i denna stund. (Lindgren 2018, s 77). 

I detta citat får läsaren en beskrivning av hur rädd han är i den rådande situation och han 

jämför sin rädsla med andra gånger han varit rädd. Läsaren kan kanske förstå rädsla för att 

ramla ner i iskallt vatten mitt i vintern men den rädsla som Kalle beskriver är större än det. I 

den lättlästa versionen får läsaren även här, en kort beskrivning av hans känslor: ”Nu dör jag, 

tänkte Kalle. – Upp med händerna! Hördes Einars röst. Kalle vände sig om… och såg rakt in i 

en revolver! Mamma, tänkte han” (Lindgren/Peterson 2017, s. 33). Även om beskrivningen 

inte är lika lång och detaljerad som i originalversionen får läsaren ändå en känsla av 

karaktärens tankar. Detta med hjälp av att författaren använder ord som ”tänkte han” 

(Nikolajeva 2017, s. 166). För någon som har lässvårigheter kan det ändå ge spänning i 

läsningen med dessa valda ord, trots att beskrivningen inte är lika noggrann som i 

originalversionen. 

I ett senare tillfälle sitter Kalle i ett träd och spionerar på farbror Einar, Redig och Krok när 

plötsligt Eva-Lotta kommer gående. Kalle önskar då innerligt att hon inte skall se honom och 

avslöja hans gömställe. 

Farbror Einar kastade en hastig blick omkring sig för att se varifrån ljudet hade kommit, och 

Kalle blev iskall av skräck. ”måtte dom inte få syn på mej! Måtte dom inte! För då blir jag nog 

likviderad”. Han förstod att hans situation, om han blev upptäckt, skulle kunna vara 

utomordentligt farlig. Det var inte troligt, att en man av Den Blekes kaliber skulle ha mycket 

förbarmande med ett vittne, som råkat avlyssna de sista tio minuternas samtal (Lindgren 2018, 

s.114 f). 

Just då kom Eva-Lotta. Bara hon inte ser mig, tänkte Kalle. För om hon säger ”Hej Kalle” så 

skjuter väl Redig mig också” (Lindgren/Peterson 2017, s. 43). 

Ovanstående citat handlar egentligen om olika händelser, men utspelar sig i samma tid i 

berättelsen och beskriver samma känslor hos Kalle. Här har författaren av den lättlästa 
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versionen valt att ta bort händelsen där Kalle har sönder en gren och bara behålla avsnittet där 

Kalle blir rädd för att bli upptäckt när Eva-Lotta kommer. 

I originalversionen får läsaren ingen konkret beskrivning av konsekvenserna av vad som 

skulle kunna hända om Den Bleke skulle se honom, medan det i den lättlästa versionen är 

tydligt att Kalle är rädd för att Redig skall skjuta honom. Därför behöver läsaren av 

originalversionen läsa mellan raderna och föreställa sig själv vad Redig skulle göra. I den 

lättlästa versionen får läsaren emellertid en tydlig beskrivning. I originalversionen använder 

Lindgren ordet ”likviderad” vilket kan vara ett ord som även en god läsare inte vet vad det 

betyder, dock kan sammanhanget göra att läsaren förstår innebörden av ordet ändå. Ett ord 

som ”likviderad” kan göra att en läsare som har svårt med läsning fastnar på detta ord och inte 

kan komma vidare. Lundin (2016) lyfter att Astrid Lindgren även i Emil i Lönneberga 

använder sig av svårare ord, men att många av dessa ord kan gå att lista ut vad de betyder i sitt 

sammanhang. Hon skriver även att detta beror på att dessa ord var mer vanliga när Astrid 

Lindgren skrev boken (s. 17). I detta fall kan ordet ”likviderad” ses som ett sådant svårt ord 

som Lundin (2016) lyfter. 

Efter att Kalle har lyckats ta farbror Einars dyrk överväger Kalle huruvida det verkligen är 

moraliskt rätt att inte lämna tillbaka den och istället behålla den för sig själv. 

Men en sak var säker – farbror Einar skulle aldrig få tillbaka dyrken, det bestämde Kalle på rak 

arm. Visserligen opponerade sig hans samvete lite grann och sa, att man inte fick behålla det 

som inte var ens eget, men Kalle tystade snabbt ner dessa invändningar (Lindgren 2018, s 59). 

Ingen såg något. Det var fult gjort. Men han kunde inte låta bli (Lindgren/Peterson 2017, s. 25). 

I originalversionen får läsaren en längre beskrivning av Kalles överläggande med sig själv om 

vad som är rätt och fel. Kalles samvete säger tydligt att det inte är okej att sno saker, samtidigt 

som Kalle ser fördelen med att farbror Einar inte skall få tillbaka dyrken med tanke på vad 

han kan göra med den och Kalle tystar då sitt samvete med det. I den lättlästa versionen står 

det att Kalles samvete anser att det är fult gjort, men att han inte kunde låta bli att behålla den. 

Det kan tolkas som att Kalle vill ha dyrken för sig själv men mest för nöjes skull. I 

originalversionen skulle det kunna vara tydligare för läsaren att det är för att farbror Einar inte 

skall få användning av dyrken. 

Efter att Kalle, Anders och Eva-Lotta blivit inlåsta i källaren får Kalle dåligt samvete för att 

han dragit in sina vänner i detta allvar. I originalversionen har Kalles detektivarbete hånats 
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och setts som en lek av hans vänner. I detta skede inser Kalle att det är på allvar och att hans 

detektivarbete inte är roligt längre. 

Kalle säger ingenting. Han går där och är arg på sig själv, för att han någonsin brytt sig om det 

där med detektivarbete. De kunde ha suttit hemma på bagerivinden nu och fört krig med De 

Röda och cyklat och badat och ätit köttbullar till middag och allt möjligt (Lindgren 2018, s. 164 

f).  

Kalle suckade. Allt hade gått fel. Juvelerna var borta. Bovarna var borta. Och själva var de fast i 

källaren (Lindgren/Peterson 2017, s. 60). 

I den lättlästa versionen får inte läsaren ta del av Kalles tankar om sitt detektivarbete och hur 

ledsen han är för att ha dragit in sina vänner i det farliga allvaret. När vännerna tillsammans 

med poliserna jagar bovarna påminner Kalle sig själv att han inte vill vara detektiv längre. 

Inte heller här i den lättlästa versionen får läsaren någon antydan om att Kalle har tröttnat på 

att vara detektiv.  

”Å, det är rena rutinarbetet”, sa mästerdetektiven Blomkvist. Men så erinrade han sig, att han 

mycket hellre ville vara bara Kalle. ”Det var bara nånting som kom för mej”, la han till 

anspråkslöst (Lindgren 2018, s. 172). 

I originalversionen får läsaren en tydligare bild av hur Kalle har ändrat åsikt om sitt 

detektivarbete och att det inte är lika roligt längre. Medan i den lättlästa versionen är detta 

borttaget och samma avsnitt lyder: ”Du är inte dum, du, sa Olsson medan de rusade tillbaka 

till bilen” (Lindgren/Peterson 2017, s. 70). Läsaren mister Kalles utveckling från det lekfulla 

med att vilja vara detektiv till att han insåg allvaret med detta. Vilket kan tyda på en mognad 

hos Kalle. Detta lyfter även Törnqvist (2015) i sin uppsats, att Kalle utvecklas och det lekfulla 

försvinner lite hela tiden (s. 128 f) 

Anders 

Anders, som är en av de tre huvudkaraktärerna i berättelsen, skulle i originalversionen kunna 

tolkas som en av flera kollektiva huvudpersoner, eftersom han och Eva-Lotta tar upp så pass 

stor del av berättelsen och är med i många episoder. Dock skulle jag anse att varken Anders 

eller Eva-Lotta tolkas som en kollektiv huvudkaraktär eftersom Kalle är med i betydligt fler 

episoder i berättelsen. I den lättlästa versionen är det däremot betydligt tydligare att Anders 

enbart räknas som en biperson. Detta beror på att Anders knappt beskrivs alls i den lättlästa 

versionen. I den lättlästa versionens första uppslag presenteras Anders som en av de tre 

huvudpersonerna. Däremot, med tanke på hur Nikolajeva (2017) beskriver huvudpersoner 

tolkar jag inte Anders som det i den lättlästa versionen (s. 156 ff). På grund av att Anders inte 
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beskrivs är det svårt att jämföra beskrivningarna av Anders i originalversionen med den 

lättlästa versionen. Därför kommer enbart nedanstående undersökning enbart beröra Anders 

utifrån originalversionen.  

I en jämförelse med både Kalle och Eva-Lotta får läsaren en antydan om att Anders har det 

sämre ställt hemma: 

Det grämde Anders hemligen, att Kalle skulle bo så nära Eva-Lotta. Det var på något sätt 

orättvist. Själv bodde han långt borta vid en annan gata, där han och föräldrarna och 

småsyskonen trängdes i ett rum och kök ovanpå pappas skomakarverkstad (Lindgren 2018, s. 

11). 

Här får läsaren en beskrivning av Anders egna tankar. Läsaren kan också tolka hur han har det 

hemma med sin familj och deras ekonomiska tillstånd i och med att de bort trångt i endast ett 

rum och kök. Detta ger läsaren en större inblick i Anders som person och utgör en kontrast 

mot det idylliska med fina hus och trädgårdar. I den lättlästa versionen finns det inte någon 

information till läsaren om hur Anders bor. Där mister läsaren den känslan och det 

medlidande för Anders som kan skapas hos läsaren. Även nedanstående citat visar på Anders 

missförhållanden hemma då han förklarar att han får smörj av sin pappa: 

Det var sällan det vankades bullar hemma hos honom, och de var så många om att dela. 

Visserligen sa farsan titt och tätt: ”Nu ska ni få se på andra bullar”. Men då menade han aldrig 

vetebröd, då menade han smörj! Och eftersom Anders ansåg att han hade fått tillräckligt av den 

varan höll han sig hemifrån så mycket som möjligt. Han tyckte bättre om atmosfären hemma hos 

Kalle och hos Eva-Lotta (Lindgren 2018, s. 54 f). 

Edström (1980) skriver att kontrasterna mellan Anders hemförhållanden och Kalle och Eva-

Lottas hemförhållanden kan vara värdeladdat för läsaren och även uppbyggnaden av 

berättelsen eller som i detta fall, uppbyggnaden av Anders karaktär (s. 160). 

Anders beskrivs som en typisk pojkig karaktär. Läsaren får ingen beskrivning av att Anders 

någonsin är rädd eller på något sätt känner medkänsla för andra människor. Läsaren får ingen 

djupare kännedom om Anders förutom hans hemförhållande samt hans pojkiga egenskaper 

utifrån Nikolajevas tabell, som utgår från typiska egenskaper som hon har sett i litteratur hos 

manliga och kvinnliga karaktärer (2017, s. 193). Egenskaper som Anders visar är till exempel 

styrka, när han kommer igenom träväggen nere i källaren (Lindgren 2018, s. 165 f), han är 

självständig, i och med att han uttrycker att han gärna håller sig hemifrån (Lindgren 2018, s. 

54 f) och även tävlingsinriktad, i och med De Vitas krig mot De Röda (Lindgren 2018, s. 97). 
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Eva-Lotta 

I originalversionen skulle Eva-Lotta, precis som Anders, kunna ses som en av 

huvudpersonerna då läsaren får en tydlig bild av Eva-Lotta som person. I den lättlästa 

presenteras Eva-Lotta på det första uppslaget precis som Anders. Även i Eva-Lottas fall tolkar 

jag inte henne trots det som en huvudperson. I den lättlästa versionen får läsaren heller ingen 

beskrivning av eller inblick i Eva-Lotta. Precis som med Anders innebär detta att det blir svårt 

att jämföra karaktärsbeskrivningarna mellan de båda böckerna då det inte finns någon 

karaktärsbeskrivning i den lättlästa versionen. Därför kommer jag även här bara analysera 

Eva-Lottas karaktär i originalversionen och diskutera vad dessa beskrivningar kan ha för 

betydelse för läsaren. 

Vid läsarens första möte med Eva-Lotta bär hon en röd-rutig klänning och sitter på en gunga 

samtidigt som hon sjunger. Hon har en klar och ljuv stämma och hon beskrivs även som en 

dam med många konster. I jämförelse med Kalle och Anders beskrivs Eva-Lottas utseende 

vilket kan tyda på hur kvinnor ofta framställs som vackra enligt Nikolajeva (2017, s. 193). 

Det framkommer även att både Kalle och Anders är djupt förälskade i henne. Kalle har 

bestämt att han, så fort han får pengar, ska gifta sig med Eva-Lotta. Det framkommer även att 

Anders också han har dessa framtidsplaner (Lindgren 2018, s. 9). 

Även om Eva-Lotta presenteras som en typisk flicka får läsaren snabbt reda på att så inte är 

fallet då hon beskrivs som att vara lika djärv som en pojke och även jämförs med pojkar i det 

andra citatet: 

”Strängt taget var det ju inte ens passande att de lekte med en flicka. Men det kunde inte hjälpas. 

Allting var mycket roligare när Eva-Lotta var med. Hon var förresten inte den, som drog sig när 

det gällde något skojigt. Hon var lika djärv och snabb som någon pojke” (Lindgren 2018, s. 22). 

”För nog var det väl bra modigt”, sa Anders, ”att hon vågade säga sådär till en polis. Det skulle 

inte många tjejer ha gjort. Inte många killar heller för den delen!” (Lindgren 2018, s. 23). 

När Kalle beskriver Eva-Lotta får läsaren en förståelse för att Eva-Lotta inte är som vanliga 

flickor utan kanske lite mer som en pojke till och med. Vid flera tillfällen antyder både Kalle 

och Anders sin åtrå till Eva-Lotta: ”Voltigeryttarinnan Eve-Charlotte, kan ni se mej?” frågade 

hon. Kalle och Anders betraktade henne med dyrkan i blicken. Jo, de kunde mycket väl se 

henne” (Lindgren 2018, s. 39).  

Eva-Lotta visar att hon önskar att vara som pojkarna när vännerna håller på och övar i 

samband med att de leker cirkus. 
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Pojkarna stod bredbenta på det gröna gungbrädet, så Eva-Lotta hade kommit något högre till 

väders än hon egentligen tyckte var riktigt trevligt. Men hon skulle hellre dö än erkänna att det 

kändes lite obehagligt i maggropen, när hon tittade ner (Lindgren 2018, s. 43). 

I stället för att säga till att hon tycker att det är för högt och att hon är rädd, vill hon visa sig 

modig inför Kalle och Anders. 

Mitt i cirkusrepetitionerna blir vännerna störda av att farbror Einar är elak mot Eva-Lottas 

katt, Tusse. I detta stycke uppvisar Eva-Lotta egenskaper som Nikolajeva (2017) beskriver, 

till exempel emotionell (s. 193). Dessa egenskaper visar hon när hon springer efter Tusse.  

”Tusse, o, Tusse, vad är det”, flämtade Eva-Lotta. Hon fick tag i katten utan att bry sig om att 

den klöstes och bet […] Tårarna kom strömmande i Eva-Lottas ögon” (Lindgren 2018, s. 44).  

Efter att farbror Einar varit elak mot Eva-Lottas katt kom han dagen efter med en påse med 

chokladpraliner för att be om ursäkt (Lindgren 2018, s. 51).  

Eva-Lotta kämpade en hård kamp med sig själv. Hon älskade chokladpraliner, det gjorde hon, 

men lojaliteten mot Tusse krävde ju att hon kastade tillbaka påsen med ett avmätt: ”Nej tack!” 

Hon vägde påsen i handen, och det där avmätta hade så svårt att komma fram. Hur vore det om 

hon smakade en och sen kastade tillbaka påsen? Och sen gav Tusse en strömming? Nej, det var 

nog inget vidare bra förslag. Men nu hade hon tvekat så länge, att tillfället att göra stor gest 

redan var försuttet […] Eva-Lotta behöll påsen, väl medveten om att den var menad som en 

försoningsgärd. Hon beslöt att ge Tusse två strömmingar och att för framtiden behandla farbror 

Einar artigt men kallt (Lindgren 2018, s. 51 f). 

Här utkämpar Eva-Lotta en inre kamp med sig själv om vad som är rätt och vad som är fel. 

Hon älskar chokladpraliner men vill samtidigt sätta ner foten och inte ta emot pralinerna. 

Läsaren kan då känna medkänsla för Eva-Lotta och det val hon måste göra, för vem gillar inte 

choklad? 

Efter att vännerna har hittat de undangömda juvelerna kan inte Eva-Lotta låta bli att smycka 

sig med juvelerna: 

Hon placerade en ring på var och en av sina tio fingrar, och så skrudad ställde hon sig framme 

vid den lilla gluggen, genom vilken solskenet strömmade in. Det lyste och gnistrade om henne. 

”Å, så underbart! Är jag inte som drottningen av Saba? Den som hade en enda endaste l iten ring 

åtminstone!” ”Ja, se fruntimmer”, sa Anders (Lindgren 2018, s. 133). 

Även här visar hon på egenskaper som kopplas till det flickiga. En sak som är intressant är 

också hur Kalle och Anders flera gånger beskrivits åtrå Eva-Lotta, Trots detta kommenterar 
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Anders hennes beteende med en något negativ ton, nästan hånar henne för hennes önskan att 

vara lika vacker som en drottning. 

Trots att Eva-Lotta är flicka räknas hon som jämbördig med Kalle och Anders. Detta lyfter 

även Törnqvist (2015) och menar att Eva-Lotta respekteras av alla vännerna trots att hon inte 

är pojke (s. 130). I jämförelse med Anders visar Eva-Lotta egenskaper som är vanliga i 

skildringar av både pojkar och flickor i litteratur enligt Nikolajeva (2017, s. 193). 

Farbror Einar 

Eva-Lottas farbror kommer tidigt in i historien i båda böckerna. I originalversionen beskrivs 

både farbror Einar noggrant samt hur snabbt Kalle blir misstänksam gentemot honom: 

”Signalement – brunt uppstruket hår, ögon bruna, ögonbrynen sammanväxta, rak näsa, lätt 

utstående tänder, kraftig haka, grå kostym, bruna skor, ingen hatt, brun resväska, kallar sej 

farbror Einar.” sen var det väl inget mer. Jovisst, han hade ju ett litet rött ärr på högra kinden” 

(Lindgren 2018, s. 18 f). 

I den lättlästa versionen beskrivs farbror Einar inte alls. ”Kalle såg noga på honom. Han måste 

komma ihåg hur Einar såg ut. Han skulle skriva in det i sin anteckningsbok. Einars 

signalement” (Lindgren/Peterson 2017, s. 11). Edström (1980) menar att i barndeckare är det 

vanligt att boven i historien presenteras tidigt för läsaren. Samt att hen beskrivs noggrant och 

som en något udda person så att läsaren skall förstå vem boven är från början (s. 48). I detta 

fall får läsaren tydliga signalement som skulle kunna anses som udda, till exempel, de 

sammanväxta ögonbrynen, utstående tänder och ärret på kinden. Läsaren får även en tolkning 

av Kalles snabba misstankar mot Einar i originalversionen medan i den lättlästa versionen får 

läsaren inga signalement som stärker Edströms (1980) påstående om att boven ofta ser ut eller 

beter sig utstickande (s. 48). 

Farbror Einars udda beteende styrker ännu mer det Edström (1980) skriver om en typisk bov. 

Även Kalles misstankar stärks när han en natt vaknar av en mygga och då kollar ut genom 

fönstret och ser farbror Einar vanka fram och tillbaka i rummet. 

Den mörka skuggan vandrade fram och tillbaka, fram och tillbaka utan avbrott. Han var bestämt 

en orolig natur, farbror Einar! Vad travar han så där för, tänkte Kalle och tog sekunden efteråt ett 

skutt ner i sin egen sköna säng (Lindgren 2018, s. 21). 

På rullgardinen såg Kalle skuggan av Einar. Han gick fram och tillbaka, fram och tillbaka. 

Varför är han så orolig? Tänkte Kalle. Varför sover han inte? (Lindgren/Peterson 2017, s. 13) 
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I originalversionen använder författaren sig av ordet travar. ”Varför travar han så där för?” 

dagens barn och ungdomar kan tolka detta som en häst som springer. Läsaren kan då fråga 

varför Einar skulle springa som en häst mitt i natten. En van läsare skulle kanske förstå vad 

ordet ”travar” innebär i just det sammanhanget. Kanske därför har författaren av den lättlästa 

versionen valt att skriva om detta till ”han gick fram och tillbaka, fram och tillbaka”, det blir 

mer konkret för läsaren hur detta ser ut. Det kan även bli enklare för läsaren att förstå att en 

person som är orolig eller stressad av någon anledning kan vanka fram och tillbaka. 

Einar har spenderat mycket tid tillsammans med de tre vännerna och i vissa fall till och med 

betett sig mer som ett barn än vuxen. När Redig och Krok kommer och hälsar på farbror Einar 

får Kalle se en annan bild av honom.  

Det var otäckt att se det, tyckte Kalle. Hur all färg i det ögonblicket försvann från farbror Einars 

ansikte. Han kunde inte ha varit vitare om han hade varit död. Och en råtta, som plötsligt ser sig 

fångad i en fälla, kunde inte ha sett så dödligt rädd ut som farbror Einar, där han stod innanför 

grinden (Lindgren 2018, s.108). 

I den lättlästa versionen skildras samma händelse på detta sätt:  

”Männen stannade vid grinden. – du verkar inte glad åt att se oss, sa Ivar Redig till Einar som 

sakta kom emot dem. Einar hade blivit mycket blek” (Lindgren/Peterson 2017, s. 40).  

Här visar farbror Einar för första gången rädsla och läsaren får en beskrivning hur farbror 

Einar plötsligt tappar all färg i ansiktet av rädsla. Läsaren av den lättlästa versionen får också 

en beskrivning av hur blek farbror Einar blir när de båda männen kommer upp till grinden. 

Däremot behöver läsaren här förstå mellan raderna att farbror Einar blir blek på grund av 

rädsla. Jansson och Johansson (2017) skriver att det kan vara svårt för läsare av lättlästa 

böcker att läsa mellan raderna (s. 15). Att denna möjlighet ges även i den lättlästa versionen 

skulle dock kunna anses vara bra då den möjliggör för läsaren att läsa mellan raderna och 

läsförståelseförmåga kan alltså utvecklas.  

Som jag tidigare nämnt har farbror Einar tidigare betett sig mer som barn än som vuxen, han 

har varit lekfull och han aldrig har visat någon annan sida än denna. När barnen hittar farbror 

Einar i källaren visar han tvärsom en arg, nästan lite skrämmande sida. I originalversionen får 

läsaren beskrivet att farbror Einar skriker åt dem:  

Det var obehagligt att höra hans stönande. ”Ge tusan i att stå där och glo”, skrek han. ”Gå efter 

polisen då snorungar! Men ni kunde åtminstone ge mej lite vatten” (Lindgren 2018, s. 144 f). 
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Det är tydligt för läsaren att farbror Einar är arg. Även att han kallar dem för snorungar visar 

en motsats mot den barnkära fasad han har visat tidigare. I den lättlästa versionen däremot är 

detta avsnitt inte med, istället får läsaren se farbror Einars ilska när han får reda på att 

vännerna vet vad han har gjort och skall gå till polisen: ”Om jag ändå vridit nacken av er, sa 

Einar” (Lindgren/Peterson 2017, s. 56). I originalversionen beskrivs detta på ett liknande sätt: 

”Fördömda ungar”, skrek farbror Einar. ”om jag ändå hade vridit nacken av er, medan tid var” 

(Lindgren 2018, s. 146). Detta skulle kunna tolkas som upprepning av samma sak i 

originalversionen vilket gör att läsaren av den lättlästa versionen inte missar någonting som är 

viktigt för känslan av farbror Einars ilska eller för berättelsen. Här får även läsaren en 

indikation på att farbror Einar har manliga egenskaper så som aggressivitet bland annat 

(Nikolajeva 2017, s. 193). 

Sammanfattning av analys av karaktärsbeskrivningar 

Personbeskrivningarna av Kalle är tydligt kopplade till hans tankar och känslor och läsaren av 

originalversionen får många detaljerade beskrivningar av hans känslor som gör det lättare för 

läsaren att känna igen sig och leva sig in i Kalles karaktär och hans tankar. Eftersom läsaren 

får följa många av hans tankar är det lätt att tolka Kalle utifrån detta. I den lättlästa versionen 

är beskrivningarna av Kalle färre men läsaren får ändå tillräckligt med information för att få 

förståelse för hans känslor och tankar. 

Anders är en karaktär som läsaren inte får lära känna på djupet på samma sätt som Kalle men 

läsaren får förståelse för att Anders inte lever och bor likadant som Kalle och Eva-Lotta gör. 

Eftersom läsaren inte får lära känna Anders i den lättlästa versionen är det som tidigare nämnt 

svårt att jämföra versionerna. Detta visar tydligt vad som fallit bort i den lättlästa versionen.   

I min undersökning insåg jag att det var lätt att diskutera Eva-Lotta utifrån ett 

genusperspektiv. Läsaren får inte allt för många beskrivningar av Eva-Lottas tankar utan mer 

om handlingar och dessa är lättare och koppla till egenskaper som i sin tur går att koppla till 

Nikolajevas (2017, s. 193) tabell om hur kvinnliga och manliga egenskaper skildras i 

litteratur. 

Beskrivningen av farbror Einar kommer ofta ifrån Kalles perspektiv. Även om det inte är 

Einars tankar och känslor som presenteras får läsaren i båda versionerna ändå en detaljerad 

beskrivning av hur farbror Einar är som person. Beskrivningarna av Einar ger läsaren en 

tydlig bild av att han ses som en udda person och agerar som en typisk bov, detta är lite 

tydligare i originalversionen men det framgår även i den lättlästa versionen.  
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Miljöbeskrivningar 
I detta avsnitt kommer frågeställningen ”Hur skiljer sig miljöbeskrivningarna åt i de två 

böckerna?” att besvaras. Detta genom en jämförelse av hur detaljerade miljöbeskrivningarna 

är och en diskussion av vad dessa kan ha för betydelse för läsupplevelsen och läsarens 

möjlighet till att leva sig in i texten. 

I djupaste frid låg Storgatan där och drömde i sommarsolen. Kastanjerna blommade. Det syntes 

inte till en levande varelse mer än bagarns gråa katt, som satt på trottoarkanten och slickade sina 

tassar. Inte ens det mest tränade detektivöga kunde upptäcka något som tydde på att ett brott 

hade blivit begånget (Lindgren 2018, s. 6). 

I detta citat från originalversionen får läsaren en beskrivning av stadens lugn. Läsaren kan 

föreställa sig känslan av sommarvärmen, hen kan även föreställa sig den gråa katten som sitter 

på gatan. Läsare kan även få känna medlidande för Kalle och hur uttråkad han är i den lilla 

staden där inget händer. I den lättlästa versionen är beskrivningen detaljfattig: ”Kalle såg ut 

genom fönstret, där låg storgatan stilla och lugn som alltid” (Lindgren/Peterson 2017, s. 6). 

Trots att detaljerna är få, kan läsare ändå få känsla för stadens lugn och även Kalles känslor 

inför att det inte finns något detektivarbete. Däremot går läsaren miste om detaljerna som gör 

att läsaren kan leva sig in i den miljö som beskrivs.  

I föregående citat fick läsaren förståelse för att Lillköping är en lugn stad. I detta citat får 

läsaren ytterligare förståelse för detta, samt en känsla för hur befolkningen i Lillköping är: 

Allt var lugnt och stilla. Man kunde nästan känna att det skulle bli söndag. Här och var inne i 

trädgårdarna kunde man se folk sitta och äta kvällsmat. De hade redan tvättat av sig 

arbetsdammet och klätt sig helgdagsfina (Lindgren 2018, s. 13). 

Det kändes att det var lördag kväll. Folk var hemma. De satt i sina trädgårdar och åt middag. 

Allt var lugnt och stilla (Lindgren/Peterson 2017, s. 6).  

I båda versionerna får läsaren en liknande beskrivning, något mer detaljrik i originalversionen 

men den lättlästa har tillräckligt med detaljer för att även läsaren av den lättlästa versionen 

kan föreställa sig hur detta ser ut. I den lättlästa versionen har författaren valt att nämna att det 

är lördag kväll istället för som i originalversionen skriva att det skall bli söndag. Detta kan 

tolkas som att i originalversionen vill författaren förmedla att på söndagar går man till kyrkan 

och gör sig fin till det. Men i den lättlästa versionen kan författaren ha bytt ut det på grund av 

att gå till kyrkan inte är lika vanligt idag. I och med detta mister läsaren av den lättlästa 

versionen miljöbeskrivningen som kan antyda att boken, när den läses idag, utspelar sig förr i 



 

28 
 

tiden. Vilket är en del av vad Edström (1980, s. 136) menar kan vara miljöbeskrivningars 

syfte, att skildra en tid som är okänd för läsaren. 

I nedanstående citat får läsaren en väldigt detaljerad beskrivning av Eva-Lottas bakgård där de 

leker cirkus. Beskrivningen sträcker sig nästan över en hel sida i originalversionen.  

Där fanns en slät plan beväxt med kort gräs, som lämpade sig utmärkt för fotboll och krocket 

och allehanda idrottsövningar. Alldeles i närheten låg bageriet. Den underbara doften av nybakat 

bröd svävade därför beständig över denna del av trädgården och blandade sig på ett synnerligen 

angenämt sätt med doften från syrenhäcken. Om man ihärdigt höll sig i närheten av bageriet 

kunde det hända att Eva-Lottas pappa stack ut sitt vitmössade huvud genom det öppna fönstret 

och frågade om man ville ha en färsk bulle eller ett wienerbröd. Längre ner mot ån växte ett par 

gamla almar som var utmärkta att klättra i. Man kunde utan svårighet klättra ända upp i toppen 

och därifrån hade man en finfin utsikt över hela staden. Man kunde se ån, som likt ett silverband 

skingrade sig mellan de gamla husen, man kunde se trädgårdarna och den lilla ålderdomliga 

träkyrkan och längst bort höjdplatån med slottsruinen. (Lindgren 2018, s. 38). 

I denna beskrivning får läsaren verkligen möjlighet att föreställa sig hur bakgården ser ut och 

allt man kan göra där. Även doften från bageriet kan ge ytterligare en dimension av inlevelse 

då läsaren föreställa sig doften av nybakat och även hur bagaren ser ut när han stoppar ut 

huvudet och frågar vännerna om de vill ha färskt fikabröd. Läsaren kanske även kan föreställa 

sig själv klättra upp i almen och blicka ut över den idylliska lilla staden. I den lättlästa 

versionen får läsaren en beskrivning av trädgården bara utifrån hur den ser ut: 

Bakom bagarens hus sluttade trädgården ner mot ån. Där kunde de vara. Längre ner växte några 

stora träd. Från toppen av träden hade man utsikt över hela staden. Man kunde se ån som gled 

fram mellan de gamla husen. Där låg den gamla träkyrkan. Och längre bort höjden med ruinen 

(Lindgren/Peterson 2017, s. 23).  

I denna beskrivning får läsaren enbart beskrivning av hur trädgården och miljön runt omkring 

ser ut och därmed missar läsaren av den lättlästa versionen de resterande sinnena. Vad 

trädgården är lämpad för olika lekar, hur det doftar eller att man kan klättra upp i träden och 

blicka ut över staden.  

Kalle skall klättra in genom farbror Einars fönster för att kunna ta farbror Einars fingeravtryck 

för att kunna ha bevis om han skulle bli misstänkt för något. I originalversionen får läsaren en 

detaljerad beskrivning av Kalles klättring upp på stegen utanför fönstret och även ta del av 

Kalles tankar. Kalle resonerar med sig själv om det verkligen är värt att utsätta sig för det här, 

för ett fingeravtryck (Lindgren 2018, s. 73). Eftersom klättringen pågår över en hel sida och 

läsaren måste bläddra för att få veta fortsättningen och hur det går för Kalle, bygger detta upp 
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en spänning för läsaren. Detta leder till att läsaren vill fortsätta läsningen. I den lättlästa 

versionen är inte denna händelse med alls. Det blir ett nytt kapitel och plötsligt står Kalle i 

farbror Einars sovrum (Lindgren/Peterson 2017, s 32). Detta kan ge läsaren av den lättlästa 

versionen frågor så som hur Kalle kom in i rummet. Att han skulle ha gått igenom Eva-Lottas 

hus verkar osannolikt för hur skulle han kunna göra det utan att bli upptäckt och hur skulle 

han ha kommit in i huset från första början? 

Efter att Kalle har klättrat in genom fönstret och även lyckats ta fingeravtryck av farbror Einar 

backar Kalle rakt in i en blomkruka. Detta leder till ett väldigt oljud som sedan leder till att 

farbror Einar vaknar: 

Ett ögonblick trodde han att det var en jordbävning eller annan naturkatastrof som åstadkom det 

hiskliga brakandet. Och så var det bara en liten fattig blomkruka. Kalle stod upprätt framme vid 

fönstret med ryggen mot farbror Einars säng. Nu dör jag, tänkte han, och det är lika bra det! Med 

varenda fiber av sin varelse hörde och kände och förstod han att farbror Einar hade vaknat. 

Undra på det förresten, den blomkrukan hade minsann fört ett liv, som om den var en hel 

blomsteraffär! ”Upp med händerna!” Det var farbror Einars röst, men ändå inte hans. Den lät, ja, 

den lät som stål. Det är alltid bäst att se en fara rätt i ögonen. Kalle vände sig om och blickade 

rätt in i en revolvermynning (Lindgren 2018, s. 75). 

I originalversionen beskrivs ljudet av blomkrukan som far i golvet och hur mycket smällen 

låter. Även om läsaren inte upplevt en jordbävning eller någon annan naturkatastrof kan 

läsaren ändå ha en aning eller förståelse för att en jordbävning låter väldigt mycket. Läsaren 

får även en blick av hur Kalle står i rummet och kan då föreställa sig honom samtidigt som 

läsaren får beskrivning av hans känslor och hur rädd han är. När Kalle vänder sig om stirrar 

han rätt in i en revolvermynning vilket för läsaren kan vara oväntat och öka spänningen. I den 

lättlästa versionen ser samma beskrivning ut såhär: 

Kalle smög tillbaka mot fönstret. Men där stod en krukväxt. Och den for i golvet med ett brak! 

Nu dör jag, tänkte Kalle. - Upp med händerna! Hördes Einars röst. Kalle vände sig om… och 

såg rakt in i en revolver! Mamma, tänkte han (Lindgren/Peterson 2017, s. 33).  

I den lättlästa versionen får läsaren inget att jämföra med, hur högt ljudet brakade till 

exempel. Läsaren får heller inte veta var i rummet Kalle står, däremot är Kalles tankar 

beskrivna. Även om det inte är lika detaljerat som i originalversionen får läsaren ändå tydligt 

inblick i hur Kalles tankegångar går och hans rädsla för vad som väntar när han vänder sig om 

och får se revolvern.  
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Efter att vännerna har hittat farbror Einar fastbunden i slottsruinen skall Anders springa och 

hämta polisen men han kommer inte längre än till trappen innan han blir stoppad av bovarna. I 

originalversionen beskrivs detta något mer detaljerat än i den lättlästa versionen. 

Anders tog trappan i ett par språng. Och så var det bara att rusa ut genom dörren. Men – det var 

någon som stod i vägen. Två stycken var det, som stod där och spärrade dörröppningen. Den 

ene, han med det bleka ansiktet, höll en revolver i handen (Lindgren 2018, s. 146). 

I den lättlästa versionen beskrivs samma händelse med enbart tre meningar: ”Anders var 

redan på väg uppför trappan. Men i dörren stod de andra två bovarna, Redig och Krok. Och 

Redig hade en revolver i handen” (Lindgren/Peterson 2017, s. 56). Även fast denna händelse 

enbart beskrivs med tre meningar i jämförelse med originalversionen, där händelsen beskrivs 

med fem meningar, kan det ändå uppfattas som att den lättlästa versionen innehåller den 

information som behövs för läsaren. Den kortare beskrivningen i den lättlästa versionen 

resulterar inte i att läsupplevelsen försämras för läsaren eftersom hen får exakt samma 

information och även samma spänning. 

Sammanfattning av analys av miljöbeskrivningar 

Astrid Lindgrens miljöbeskrivningar är ofta långa och detaljerade och så även i 

Mästerdetektiven Blomkvist (1946). Den småstadskildring som finns i originalversionen är 

däremot betydligt mer detaljrik i sin beskrivning än i Pippi Långstrump enligt Edström (1980, 

s. 157). Detta syns tydligt i beskrivningen av Eva-Lottas trädgård då denna beskrivning 

sträcker sig nästan över en hel sida. I den lättlästa versionen är miljöbeskrivningarna betydligt 

kortare än i originalversionen och läsaren missar detaljer som resulterar i att läsaren kan 

föreställa sig hur vissa saker låter eller hur någonting doftar. 

Slutsatser 

Diskussion 
Trots att de båda versionerna och dess beskrivningar skiljer sig mycket åt har böckerna 

liknande händelseförlopp. Detta innebär att jag anser att boken är bra att använda i skolan då 

alla elever kan läsa samma bok trots att eleverna ligger på olika nivåer i läsningen. Att alla 

elever kan läsa samma bok innebär att eleverna kan diskutera boken och dess innehåll 

tillsammans oavsett vilken version av boken de läser. Vissa händelser är omplacerade i 

händelseförloppet i den lättlästa versionen och som tidigare nämnt är konflikten med De Röda 

inte lika stor del av berättelsen. Trots detta är huvudhändelserna i boken snarlika och de 
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mindre händelser som har bytt plats är inte något som påverkar berättelsen märkvärt. Det är 

viktigt för lärare att granska de lättlästa böcker som ska användas i undervisningen. Det är 

viktigt att läraren har koll på vad eleverna som läser den lättlästa versionen går miste om i 

läsningen, i jämförelse med de elever som läser originalversionen. Är läraren medveten om 

vad som skiljer två versioner åt blir det enklare då att hålla diskussioner där alla kan vara med 

oavsett vilken version de läser.  

Skjønsberg (1982) lyfter frågan om en bok är densamma efter att den bearbetats av någon 

annan än den ursprungliga författaren (s. 21). I min undersökning har jag kommit fram till att 

det kan vara så att en bok, trots en bearbetning där mycket av miljöbeskrivningarna är 

nedkortade och i vissa fall helt borttagna, är samma berättelse som originalversionen, i detta 

fall då Astrid Lindgrens version från 1946. Det som går att diskutera är hur många av Astrid 

Lindgrens svåra ord som är helt borttagna eller utbytta mot ett ord som är anpassat efter det 

svenska språket idag. Olofsson (2014) skriver som tidigare nämnt om hur Astrid Lindgren 

ofta använder svårare ord även i Emil i Lönneberga, detta är inte så konstigt med tanke på att 

dessa verk är skrivna för över sjuttio år sedan och språket har utvecklats sedan dess. Att läsa 

gammal litteratur kan med fördel göras för att barn och ungdomar ska få förståelse för äldre 

tid. Detta står även i läroplanen (2011) att eleverna skall läsa och få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider (s. 257). Att läsa svåra ord och få förståelse för dem i och med 

att läsa dem i ett sammanhang kan stärka elevernas läsförståelse. I den lättlästa versionen har 

författaren bytt ut en del av de ord hen anser är svåra mot ord som hen anser är lättare. Detta 

skulle kunna leda till att den elev som läser den lättlästa versionen kan missa möjligheten att 

utveckla sin ordkunskap och möjligheten att sätta svårare ord i ett sammanhang. I den lättlästa 

versionen fanns det inga beskrivningar av varken Anders eller Eva-Lotta vilket resulterar i att 

läsaren inte får lära känna dessa karaktärer. Detta är den största skillnaden mellan de båda 

versionerna. Miljöbeskrivningarna är betydligt förkortade men ändå är de tillräckligt 

detaljrika i många fall så att läsaren ändå får möjlighet till att bilda sig en uppfattning om 

omgivningen vilket är viktigt för läsupplevelsen vilket även Edström lyfter (1980 s, 146). 

Jansson & Johansson (2017) kommer fram till liknande i sin uppsats om Skattkammarön, trots 

att så många beskrivningar är borttagna får läsaren av den lättlästa versionen många gånger 

förenklade, men tillräckligt målade beskrivningar för att vara givande (s. 18). Löfgren (1992) 

lyfter även hur viktig miljöbeskrivningarna är för just böckerna om Kalle Blomkvist och dess 

småstadsidyll (s. 55). Personbeskrivningarna av bipersoner är alltså bortplockade för läsaren. 

Att läsaren av den lättlästa versionen inte får någon kännedom om bipersoner kan leda till att 
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läsaren inte får någon inblick i betydelsen för bipersoners roll för berättelsen samt för 

huvudpersonen som även Nikolajeva skriver om (2017, s. 159).  

Eftersom det är mycket borttaget ur den lättlästa versionen kan det finnas saker som 

försvunnit som gjort att boken inte längre är en deckare. I detta fall är det fortfarande tydligt 

att det är en barndeckare så som Fredriksson beskriver barndeckare som genre (2004). Bland 

annat presenteras boven tidigt i berättelsen och läsaren är medveten om vem det är genom 

hela boken, trots att läsaren inte vet vad boven har gjort, detta menar Edström (1980, s. 48) är 

vanligt i barndeckare. Löfgren (1992) skriver även om hur Astrid Lindgren inte dragit sig för 

att använda sig av skjutvapen i boken (s. 55), vilket var en av aspekterna som Fredriksson 

(2004) lyfter som ofta en del av barndeckare idag (s. 15). Inget av det som är bortplockat i den 

lättlästa versionen är något som skulle kunna påverka genren utan den lättlästa versionen är 

fortfarande tydligt en barndeckare.  

I den lättlästa versionen har författaren valt att utesluta informationen om Kalle och Anders 

förtjusning för Eva-Lotta. Detta anser jag kan bero på flera saker. Det kan helt enkelt vara för 

att kunna korta ner berättelsen och bara ta med viktiga delar av berättelsen. Precis som 

författaren har valt att ta bort personbeskrivningarna av Anders och Eva-Lotta. Det kan även 

vara så att författaren har valt att ta bort detta för det faller sig bättre i tiden att alla tre enbart 

är vänner. Det kan även diskuteras vad den informationen i originalversionen har för 

betydelse för berättelsen. Kanske kommer dessa relationer utvecklas i de två senare böckerna 

men just i denna bok påverkar detta inte berättelsens händelser inte överhuvudtaget. I 

originalversionen framställs Eva-Lotta med både kvinnliga och manliga egenskaper utifrån 

Nikolajevas tabell (2017, s. 193) och även om hon ses som jämbördig med sina vänner så gör 

Astrid Lindgren skillnad mellan könen. Att Eva-Lotta är jämbördig med både Kalle och 

Anders är något som både Löfgren (1996, s. 190) och Törnqvist (2015, s. 130) nämner. I den 

lättlästa versionen försvinner detta helt och alla tre vännerna kan inte annat än ses som 

likadana med tanke på att det inte finns några andra beskrivningar.  

Den lättlästa versionen är omarbetad för att fungera mer pedagogiskt och det rör sig 

följaktligen om det som Skjønsberg (1982) benämner som en pedagogisk adaptation. I en 

pedagogisk adaptation är som tidigare nämnt språket förenklat (s. 35) vilket syns tydligt i den 

lättlästa versionen. Bland annat genom kortare meningar och enklare ord. En pedagogisk 

adaptation kan även leda till att en del miljöskildringar plockas bort (s. 36), detta är också 

tydligt i den lättlästa versionen av Mästerdetektiven Blomkvist då miljöbeskrivningarna i 

originalversionen är märkvärt längre i jämförelse med miljöbeskrivningarna i den lättlästa 
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versionen. Samtidigt som en bok kan ha omarbetats utifrån en pedagogisk adaptation, kan 

även den stilistiska adaptationen räknas med i detta då den stilistiska adaptationen innebär 

bland annat att anpassa textens språk och form så att det fungerar med dagens språk och även 

passar läsaren, som i detta fall, barn och ungdomar (s. 33).  

I den lättlästa versionen är många svåra ord borttagna vilket underlättar för läsaren med 

lässvårigheter. I originalversionen behöver dagens läsare möjligtvis fundera över vissa ord 

och vad dessa kan betyda. Även Lundin (2016) skriver att språket kan vara lite svårt för barn i 

dag att förstå i böckerna om Kalle Blomkvist (s. 29). Exempel på sådana ord kan vara, 

likviderad och erinrade. Läsaren kan antingen välja att slå upp ordet i en ordbok eller försöka 

förstå ordets betydelse utifrån dess sammanhang. Som jag nämnt tidigare i analysen mister 

läsaren av den lättlästa versionen denna möjlighet till utveckling av denna typ av läsförståelse. 

Den lättlästa versionen innehåller många korta meningar så läsaren kan tappa utvecklingen av 

läsningen på grund av detta. Därför är det viktigt för läraren att vara medveten om sina elevers 

läskunskaper för att de hela tiden skall utmana sig själva för att kunna utveckla sin läsning. 

Att läsa lättlästa böcker är en viktig del för de elever som behöver detta. Precis som Ahlén 

(2003) skriver, att alla elever oavsett funktionsvariation har rätt till möjligheten att läsa 

skönlitteratur (s.190). Därför är det viktigt att det finns ett utbud av lättlästa böcker för att alla 

skall få möjlighet till att läsa böcker för att hitta läsglädjen så att de kan utveckla sin läsning 

och för att elever ska känna sig inkluderade när de kan läsa samma böcker som sina 

klasskamrater. Som Nordenstam & Ohlin-Scheller (2017) skriver kan lättlästa böcker även 

vara bra för elever som har tappat läslusten, istället för att inte läsa alls kan hen läsa en lättläst 

bok (s. 2). Dock är det viktigt att läraren inte låter detta fortgå utan att eleven fortsätter att läsa 

vanliga böcker för att utveckla sin läsning.  

Utifrån min undersökning av originalversionen av Mästerdetektiven Blomkvist och dess 

lättlästa version har jag kommit fram till att i detta fall är det är en bra bok att läsa i skolan då 

båda böckerna har relativt liknande innehåll. Miljö- och karaktärsbeskrivningarna är betydligt 

förkortade eller helt borttagna på vissa ställen och vissa karaktärer. Trots detta får läsaren av 

båda böckerna en känsla av hur miljön i berättelsen ser ut samt en beskrivning av 

huvudpersonens olika känslor och kan leva sig in i karaktärens känslor. Beroende på hur en 

tolkar begreppet ”samma bok” skulle man kunna säga att det inte är samma bok eftersom så 

pass mycket information är bortplockad. Det jag däremot jag vill lyfta är att jag anser att det 

huvudsakliga i boken är densamma i och med att läsaren av båda versionerna får samma 

händelser och alla kan anse att de har läst samma bok.  
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