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Abstract 

English title: Values from interest: a study of motif in how a popular children’s literature 

book can act as a basis for working with values in the Swedish school’s grade 4-6 
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Supervisor: Maria Wahlström 

In a time when many pupils feel a lack of security in school, the demands on teachers steadily 

increase as society puts pressure on them and the school system as a whole. The idea for this 

essay was born out of a need to create tools for teachers to use while working with the set 

values that the Swedish curriculum deems central to education. 

In order to create such a tool, a survey was made to ascertain what books are currently 

popular among Swedish children in the age range of 9-12, and then, using indirect 

characterization and the literary concepts of theme and motif as method, the goal has been to 

determine whether this book is suitable for working with questions that are related to the 

aforementioned values. 

To that end, the following questions were asked:  

• Which books are popular in the age range of 9-12 at the time of this essay’s writing? 

• Which motifs can be found in the book based on values as a theme? 

• How are the values that the school system should mediate portrayed in these motifs? 

The results showed that the chosen book, PAX: Nidstången (by Åsa Larsson & Ingela 

Korsell), contained all of the five values that the Swedish curriculum deems central to 

education. The results, then, indicate that this book is a suitable tool to include while working 

with values in the classroom. However, the effectiveness of this tool is also dependent on the 

teacher him/herself, since a tool’s value is only ever as high as the competence of the one who 

uses it. 
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1. Inledning 
Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära. (Skolverket 2014, s. 10) 

Ovanstående är en passage från Lgr 11:s värdegrundsavsnitt som fick mig att reflektera när 

jag övervägde vad jag skulle fördjupa mig inom inför den uppsats du nu läser. Att skolan vill 

främja lärande är inga konstigheter, det är ju trots allt definierat som skolans uppdrag 

(Skolverket 2014, s. 9), men när det kommer till just trygghet började jag fundera: Är skolan 

trygg? Detta är naturligtvis en stor, övergripande fråga som jag inte har för avsikt att ens 

försöka svara på i en uppsats av denna storlek, men den frågan fick mig att reflektera och den 

blev sålunda även ett startskott. 

Vid en sökning med ordkombinationen ”mobbning i skolan” på Google så låter inte svaren 

vänta på sig. Jag läser om 9-åriga Stina som blev mobbad medan det hävdas att skolan vände 

ryggen till (Aftonbladet 2012). Jag läser aktuella artiklar från tidigare i år, 2017, där det i den 

ena sägs att en elev blivit misshandlad flera gånger vilket lett till anonyma anmälningar till 

Skolinspektionen (Barometern 2017), och det i den andra på ett liknande vis konstateras att ett 

barn utstått en lång period av mobbning utan att ha fått stöd från skolan (Skånska Dagbladet 

2017), och dessa är samtliga från de första tio av Googles resultat. Sidorna fortsätter sedan 

med liknande artiklar. Ibland varieras innehållet något. En ledare från DN dyker upp bland 

resultaten där det uppdagas att Sveriges Radio gjort en serie reportage om rasism i den 

svenska skolan. Elever har vittnat om att få höra uttalanden som ”du är ful för att du är brun” 

(Dagens Nyheter 2014). Det är tillräckligt för att ifrågasätta om skolan verkligen är trygg. 

Naturligtvis, och olyckligtvis, är detta inga nyheter. Men mot den lyckligare änden av 

spektrumet, dock, finns det instanser som kämpar för att skolan ska bli en mer trygg plats. 

Organisationer som Friends, som i maj 2017 organiserar det första världsforumet någonsin för 

anti-mobbning, med forskare och praktiker från hela världen inbjudna (Friends 2017), är ett 

exempel. Arbetet måste dock även äga rum lokalt, på skolnivå, vilket det också i de flesta fall 

gör i form av lokala planer mot diskriminering och kränkningar. Lärarförbundet publicerade 

nyligen en artikel som syftar till att hjälpa lärare i arbetet mot rasism (Lärarförbundet 2017), 

och Forskning.se utkom med en studie som visar hur varma relationer i skolan bidrar till en 

tryggare miljö (Forskning.se 2016). Jag skulle kunna fortsätta att ge fler exempel av den 

karaktären, men jag tar avstamp där i syfte att belysa något som dessa två sistnämnda artiklar 

har gemensamt, nämligen fokus på värdegrundsfrågor, och hur man arbetar med dessa. Det 
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förefaller alltså, med andra ord, som att nyckeln (eller åtminstone en av nycklarna) till en 

tryggare skolmiljö är att belysa värdegrundens innehåll och hur detta kan överföras till den 

yrkesverksamme lärarens elever. Vi återkommer till början av uppsatsen där ett citat från 

värdegrundens användes för att starta en tankeprocess och därmed också till problematiken 

som rör huruvida skolan är trygg eller inte. 

Kennert Orlenius, professor och välkänd för sitt arbete med skolans värdegrund och dess 

innehåll, har belyst att lärare ofta upplever att de saknar de verktyg som behövs för att 

effektivt kunna arbeta med värdegrundsfrågor. Han menar också att de situationer då man 

som pedagog tar avstamp i värdegrunden, och agerar utifrån den, ofta är spontana. Detta 

medför att det sällan finns tid att planera eller utföra arbetet på ett så lämpligt sätt som möjligt 

(Orlenius 2001, s. 11-12). Detta är problematiskt om det ställs mot ovanstående text. Det 

tycks som värdegrunden är nyckeln, men samtidigt känner lärare att de saknar effektiva 

verktyg. 

Det slog mig när jag läste Orlenius ord att jag kan relatera till precis det. I en tid då skolor 

kanske behöver avsätta allt mer särskild tid till just värdegrunden, vilket man på håll löst 

genom att infoga detta som ett isolerat ämne på schemat (se 7.1), blir också behovet av just 

effektiva verktyg allt större. Jag blev inspirerad att hitta, och sålunda också bidra med, ett 

sådant verktyg. 

Tommie Danielsson och Lovisa Davidsson (2010) skrev ett arbete som behandlar hur 

skönlitteratur kan användas i arbetet med värdegrundsfrågor. De forskade kring Fjodor 

Dostojevskijs kända verk Brott och Straff i syfte att genom en motivstudie isolera aspekter av 

denna roman som kan diskuteras i klassrummet med hänsyn till värdegrundens innehåll. De 

inriktade sig på de fem värden som definieras som de skolan ska gestalta och förmedla, 

nämligen människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

(Skolverket 2014, s. 7).  

Detta arbete har agerat stor inspiration för mig, men min ansats skiljer sig åt vid en viktig 

punkt. Deras val av litteratur hade sitt ursprung i personlig smak: Brott och Straff valdes i 

första hand för att författarna tyckte boken var bra. Naturligtvis ska man inte blunda för det 

inflytande en lärare har i valet av material, faktum är att läraren ofta har större insikt i vad 

som kan vara lämpligt att arbeta med än en elev har, och visst är det så att Brott och Straff 

behandlar många relevanta teman. Idag finns dock mycket forskning som tyder på att elever i 
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större grad tar till sig och lär sig av sådant de själva finner en koppling till (t.ex Skardhamar 

1994; Norberg 2003; Andersson 2010), och det känns därför som ett logiskt val att låta valet 

av skönlitteratur utgå från elevens intresse snarare än lärarens. Margareta Petersson, forskare i 

litteraturvetenskap, pekar dessutom på att dagens bokläsning är som starkast bland barn i 

åldern 10-12 år (Petersson i Kåreland 2009, s. 22), vilket är den åldersgrupp som innefattar 

årskurs 4-6. I rollen som blivande lärare i de åldrarna så ger detta enligt mig ytterligare 

relevans till uppsatsens syfte. När det kommer till skönlitteratur riktad åt yngre läsare är 

åldersgruppen 9-12 den etablerade åldersgrupp som kommer närmast (t.ex Bokjuryn 2015; 

Bokus 2017) och det är också därför jag riktar in mig på den när det kommer till valet av bok. 

Detta återkommer jag till senare. 

Med ovanstående som utgångspunkt är målet med denna uppsats att bidra med ett konkret 

verktyg som lärare kan använda sig utav när värdegrunden ska behandlas. Uppsatsens syfte är 

inte att redogöra för hur ett valt skönlitterärt verk kan användas i klassrummet, utan istället är 

målet att bestämma huruvida verket i fråga är ett lämpligt verktyg när det kommer till att 

arbeta med värdegrundsfrågor. Naturligtvis påverkas dock ett verktygs effektivitet av hur 

läraren använder sig utav det. Lärarens roll i sammanhanget kommer därför att fördjupas och 

diskuteras i avsnitt 2 med ämnesdidaktiskt avstamp i att arbete med skönlitteratur är en del av 

kursplanen för svenska i årskurs 4-6 (Skolverket 2014, s. 225). De resultat jag finner hoppas 

jag därmed kommer kunna agera grund till något som lärare sedan kan arbeta vidare med 

utifrån den egna kompetensen. 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att urskilja vilka motiv som finns i en populär barnbok för 

åldersgruppen 9-12 år samt hur dessa gestaltas i de värden som skolan enligt värdegrunden 

ska förmedla. Utifrån detta är det vidare syftet att undersöka i vilken utsträckning bokens 

tematik lämpar sig för arbete med värdegrundsfrågor i den svenska skolans årskurs 4-6. Detta 

syfte uppfylls genom följande frågeställningar: 

• Vilka böcker är populära i åldersgruppen 9-12 vid den tidpunkt då denna uppsats 

skrivs? 

• Vilka motiv finns i boken utifrån temat värdegrunden? 

• Hur gestaltas de värden som skolan enligt värdegrunden ska förmedla i dessa motiv? 
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt ger en bakgrund till uppsatsens arbetsområde genom att redogöra för 

litteraturundervisning och lärarens roll i skolan, samt den roll skolans styrdokument och 

värdegrunden fyller i sammanhanget. 

2.1 Litteraturundervisning 
I detta avsnitt diskuterar jag kring litteraturundervisningen i dagens skola med avstamp i olika 

perspektiv på barnbokens och lärarens roll för elevens utveckling. 

2.1.1 Klassisk och samtida skönlitteratur 

När det kommer till vilka böcker barn ska arbeta med i skolan kan det lätt infinna sig 

förvirring från lärarens sida. Det finns ingen befäst litterär kanon, alltså samling av böcker 

eleverna ska läsa, i den svenska skolan. Detta innebär stor frihet men också stort ansvar. Vilka 

böcker är passande att ta in i klassrummet? Bör man ens utforska samtida alternativ när det 

finns så många klassiska och beprövade böcker att tillgå? Det närmsta läroplanen kommer till 

att fastställa specifika verk i årskurs 4-6 är ”Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och 

ungdomsboksförfattare och deras verk” (Skolverket 2014, s. 225), vilket är vagt och beroende 

av hur man definierar begreppet ”betydelsefulla”. Även i årskurs 7-9, där kursplanerna 

fördjupas, är beskrivningen långt ifrån specifik. I rubriken till detta avsnitt har jag använt 

begreppet ”samtida” för att beskriva den skönlitteratur som inte ses som klassisk, men inom 

forskningsfältet används också begreppen ”ny” och/eller ”modern” på samma sätt. 

Det kan vara svårt att veta vilka böcker som räknas som klassiker. Litteraturprofessorn 

Anders Cullhed (2009) menar att en klassiker är ett verk som upplevs som viktigt av 

människor och genom detta skapas en sorts tidlöshet, även om han också poängterar att en 

klassikers status kan skifta. Han hävdar dessutom att mycket av vad som gör en klassiker 

återkommande genom generation efter generation har sin grund i att en klassisk bok ofta 

behandlar ämnen som känns särskilt relevanta. Genom detta aktualiseras de om och om igen, 

vilket han illustrerar med exempel som Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och Dante 

Alighieris Den gudomliga komedin. 

Litteratur- och språkvetaren Anne-Kari Skardhamar (1994) ger en bild av förhållandet mellan 

klassisk och samtida skönlitteratur när det kommer till användning i klassrummet. Hon menar 

att den klassiska, äldre skönlitteraturen bär på information som rör kulturarv och historisk 

bakgrund, vilket ger insikt i olika levnadsförhållanden över tid. Detta, menar hon, är något 
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som inte elever kan tillägna sig på samma sätt genom att enbart läsa samtida skönlitteratur. 

Samtidigt poängterar hon också det motiv som många lärare har när det kommer till läsning 

av nyare skönlitteratur, vilket är att det underlättar elevernas igenkänningsfaktor. Det blir 

alltså lättare för eleverna att kunna relatera till berättelsens karaktärer och händelseförlopp om 

det som skildras är aktuellt (Skardhamar 1994, s. 85-86). Lars Brink, docent i 

litteraturvetenskap, pekar på att elevernas intresse för läsning har större betydelse än 

bevarandet av kulturarv enligt många lärare (Brink i Kåreland 2009, s. 50). Detta ger medhåll 

till det Skardhamar skriver om värdet av samtida skönlitteratur. 

Lars-Göran Malmgren (1996), docent i litteraturvetenskap, har i sin bok Svenskämnet i 

grundskolan identifierat tre separata kategorier som han menar är centrala i svenskämnet. Två 

av dessa, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, är relevanta i detta sammanhang då de knyter an till 

ovanstående tankar om hur klassisk respektive samtida skönlitteratur används i samspel med 

elever. 

Inom kategorin svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne betonar Malmgren att 

förmedlingen av ett kulturarv ses som viktig och att undervisningens upplägg ofta har stark 

historisk koppling. Detta innefattar kända klassiska verk som i regel bearbetas i kronologisk 

ordning (Malmgren 1996, s. 88). Inom kategorin svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

utgår läraren istället från den aktuella elevgruppen och/eller situationen. I fokus ligger att 

eleverna ska kunna identifiera sig med innehållet, vilket också grundar sig i kunskap kring 

deras egna erfarenheter (Malmgren 1996, s. 89). Båda dessa kategorier känns igen, enligt mig, 

i Skardhamars tankar om vad som skiljer användningen av klassisk respektive samtida 

skönlitteratur åt i klassrummet och är därmed aktuella här. Den tredje kategorin, svenska som 

färdighetsämne, behandlar utveckling av praktiska ämnesfärdigheter och är därför enligt mig 

utanför ramen för vad denna uppsats innefattar då jag inte ämnar besvara frågan hur boken 

ska användas. Det skulle dock kunna argumenteras att alla dessa tre kategorier i någon mån 

rör utveckling av ämnesfärdigheter, de två jag menar är relevanta är trots allt här kopplade till 

litteratur och att läsa utvecklar ju även det elevens kunskaper i form av lästräning, men jag har 

ändå valt att skilja dem åt av ovanstående skäl. 

Som jag tolkar det så förefaller det finnas en sorts underliggande debatt om vilka böcker som 

är mest lämpliga att arbeta med, även om det enligt mig känns felaktigt att diskutera i termer 

om vad som är bättre eller sämre. Kanske är det klokare att välja litteratur utifrån 
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sammanhang. Ska eleven lära sig om historiska levnadsförhållanden kan en klassiker ge en 

utförlig inblick i forna tider. Om eleven däremot ska diskutera relevanta, aktuella frågor i linje 

med det som ryms inom värdegrunden, och kunna relatera till dessa så mycket som möjligt, så 

kanske den samtida litteraturen erbjuder fördjupade möjligheter för den lärare som använder 

sig av den. 

2.1.2 Lärarens roll 

Barnboken har en stark historisk koppling till pedagogik vilket barnboksforskaren Lena 

Kåreland (2008) pekar på i sin text Barnlitteraturens utveckling i Sverige. Hon menar att 

barnbokens historiskt sett främsta roll har varit att forma barns normer och värderingar med 

det bredare syftet att främja önskvärda karaktärsdrag i de läsande barnen. Hon menar vidare 

att detta i regel bidrog till att äldre barnböcker sällan upplevdes som underhållande av läsarna. 

Detta ställs i motsats till den nutida barnboken som alltså inte bara ses som ett renodlat 

pedagogiskt verktyg utan även något som bedöms utifrån estetiska kriterier (Kåreland 2008, s. 

1).  

Utifrån detta kan det konstateras att det alltid funnits någon form av koppling mellan lärande 

och barnböcker när det kommer till barns utbildning. Denna koppling ställer krav på läraren, 

inte bara i form av vilka böcker som eleverna ska läsa (som jag diskuterar kring i 2.1.1), utan 

även när det kommer till hur eleverna ska arbeta med innehållet. Kåreland nämner också att 

det som idag räknas som barnböcker även kännetecknas av en fördjupad komplexitet, vilket 

delvis härstammar från den ökade nivå av insikt som forskare idag har om barns 

känslomässiga utveckling (Kåreland 2008, s. 9). Detta ser jag som något positivt, men det 

öppnar också upp för eventuell problematik; om den fördjupade komplexiteten inte bearbetas 

på ett fullgott sätt så går eleven miste om chansen att ta till sig nyanserna som presenteras. 

Åter igen gör sig lärarens roll påmind. Hur ska eleverna ta sig an innehållet? Om det görs på 

ett effektivt sätt så kan komplexa ämnesområden bidra till ökat intresse bland läsarna, som för 

litteraturvetaren Magnus Persson när han i Tidskrift för litteraturvetenskap (hädanefter TFL) 

nådde nya nivåer av engagemang genom att behandla provokativa ämnen i Vladimir 

Nabokovs roman Lolita (Persson i TFL 2010:3-4 2010, s. 7-8) 

Litteraturvetaren Birgitta Svensson skrev 2008 ett stödmaterial, Gör klassikern till din egen - 

att arbeta med skönlitteratur i klassrummet, som bland annat diskuterar kring hur elever tar 

sig an texters innehåll. Här menar hon att litteraturens roll i undervisningen har förändrats 

väsentligt över de sista hundra åren, och att fokus på läsningen alltmer ligger i läsarens möte 
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med texten: hur läsaren tolkar, tar in och påverkas av texten (Svensson 2008, s. 13). Detta 

känns igen från Skardhamar (1994) som pekar på studier som visar att elevens förståelse kring 

texters innehåll ökar om de får möjlighet att bearbeta innehållet efter läsningen, och att 

läsarens uppmärksamhet stimuleras om de läser sådant de själva kan relatera till.  

Vikten av att kunna relatera till läsningen får medhåll av litteraturpedagogen Inger Norberg 

(2003) som menar att litteraturen har potential att ge eleven betydelsefulla förebilder, och att 

lärdom kan dras av andras livsöden, vilket ger läsaren möjlighet att ta del av de känslor och 

erfarenheter som beskrivs i mötet med texten. Ett eko av detta återfinns hos Pär-Yngve 

Andersson, docent i litteraturvetenskap, som även han betonar litteraturens förmåga att ge 

lärdomar om livet (Andersson i TFL 2010:3-4 2010, s. 93). 

Andersson betonar också lärarens roll i ett annat avseende, nämligen när det kommer till att 

rättfärdiga för eleverna att böcker har ett värde som inte andra medium har, så som film, i en 

kultur som blir alltmer visuell. Han menar att läsningens plats blir mindre och mindre 

självklar, och att svenskläraren måste ta hänsyn till detta i undervisningen, speciellt när det 

kommer till att vissa elever gör aktivt motstånd mot läsning (Andersson i TFL 2010:3-4 2010, 

s. 94). Han menar att läraren själv bör vara medveten om att skönlitteraturen har ett värde som 

är unikt i sammanhanget, där litteratur läses för att det ger något som inte andra medium ger, 

och att ett sätt att överföra detta till eleven är att arbeta tillsammans med textens innehåll. Att 

ständigt läsa själv främjar inte utvecklingen, menar han (Andersson i TFL 2010:3-4 2010, s. 

98-100). Norberg (2003) tar också upp vikten av att det finns någon som kan vägleda eleven 

bland böcker och motivera denne till läsning, och nämner då att en kunnig lärare är ett 

exempel på en sådan person. 

Som tidigare poängterats syftar inte denna uppsats till att redogöra för hur exakt en lärare ska 

arbeta med värdegrundsfrågor, men samtidigt kan man inte blunda för lärarens roll i 

sammanhanget; det handlar inte bara om verktyget, barnboken, utan också om hur det 

används. Ska arbetet med sådana frågor ta avstamp i en barnbok är det också nödvändigt att 

diskutera kring barnboken i stort samt bemöta ett axplock av de olika frågor läraren måste ta 

ställning till när det kommer till elevens utveckling. Med detta avsnitt har jag haft som avsikt 

att göra just det, och inom ramen för min uppsats syfte anser jag att en samtida barnbok har all 

möjlighet i världen att utgöra en stark bas för diskussion kring värdegrundsfrågor. 
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2.2 Värdegrunden 
I denna uppsats inledning refererade jag till Orlenius (2001) som pekar på lärares uppfattning 

att de ofta saknar lämpliga verktyg för att effektivt kunna arbeta med värdegrundsfrågor. 

Orlenius beskriver detta som problematiskt, i synnerhet då läroplanen menar att 

värdegrundens innehåll ska behandlas inom ramen för den undervisning som sker i samtliga 

ämnen, vilket inte speglas i alla ämnens kursplaner (Orlenius 2001, s. 22). Detta kan ses som 

ännu mer problematiskt idag eftersom samma sak fortfarande gäller trots att skolan nu har en 

ny läroplan och inte Lpo94, som gällde när Orlenius skrev detta. Det kan upplevas som 

förståeligt att lärare då känner sig förvirrade, eftersom värdegrunden ska genomsyra all 

undervisning men samtidigt inte har fullt uttalade benämningar i den rådande läroplanens 

individuella kursplaner. Plötsligt är inte de specifika ämnena lika viktiga i sammanhanget, 

utan snarare handlar det om ett handlingssätt som pågår kontinuerligt, och vad detta innebär 

blir därför nödvändigt att utforska närmre. Vilka är de värden som värdegrunden består av, 

och hur definierar man värden? 

Orlenius menar att värden är något som betecknas som eftersträvansvärt, eller ”gott”. Ordet 

”värde” har i detta sammanhang en naturlig positiv innebörd. Utifrån detta pekar han på 

följande två saker som han menar kan appliceras på de värden som gemensamt utgör skolans 

värdegrund: 

• Dessa värden är inte förhandlingsbara då de utgör en grundstomme av mänsklig 

samlevnad, ett exempel här är alla människors lika värde. 

• Dessa värden utgör en typ av minsta gemensamma nämnare som alla bör vara överens 

om (Orlenius 2001, s. 16). 

Orlenius beskriver dessutom dessa värden som något skolan hela tiden ska sträva mot, ett 

sorts ideal, som kanske aldrig kan uppfyllas helt. Det är en vision om rätt och fel, och vad en 

god skola innebär (Orlenius 2001, s. 33). Utifrån detta kan en slutsats dras att de på något sätt 

utgör den bas som skolväsendets anda vilar på. 

Läroplanens värdegrundsdel definierar fem värden som skolan ska gestalta och förmedla, 

nämligen människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

(Skolverket, 2014, s. 7). Dessa är formulerade utifrån följande paragraf hämtad från skollagen 

(2010:800): 
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5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. (Sveriges riksdag 2010) 

Om värdegrunden ska genomsyra skolans verksamhet och dessa fem värden betecknas som 

centrala är det rimligt att anta att värdegrundsfrågor i någon mån alltid omfattar en eller flera 

av dessa värden, och det är också därför jag valt att inrikta mig på dem. Jag återkommer till 

dessa i avsnitt 6.4. 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör jag för ett axplock av den tidigare forskning jag funnit som berör min 

specifika ansats, vilket alltså innebär sådan forskning som behandlar både värdegrundsfrågor 

och arbete med skönlitteratur i grundskolan. Resultaten redovisas i kronologisk ordning med 

det nyaste först. Det kan absolut argumenteras att mycket av den forskning jag genomgående 

refererar till i uppsatsen också skulle kunna rymmas i detta avsnitt, men då jag redogör för det 

materialet i andra delar så har jag har valt att inte inkludera det här. 

Didaktikern Katharina Dahlbäck (2017) har i sin nyskrivna avhandling Svenskämnets 

estetiska dimensioner - i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar kartlagt en aktuell 

bild av de olika sätt svensklärare arbetar med ämnet. Hon finner att flera av de tillfrågade 

lärarna använder sig av litteratur och litterär gestaltning för att arbeta med värdegrundsfrågor 

och att eleverna genom detta uppvisat förbättrad förmåga att samtala om, förstå och 

kommunicera erfarenheter och känslor. 

Forskaren Magnus Ericsson (2012) har gjort ett arbete kallat Ett svenskämne genomsyrat av 

värdegrunden i syfte att undersöka svenskämnet närmre för att urskilja vilka möjligheter som 

finns för att skapa ett bättre värdegrundsarbete. Han nådde positiva resultat som exempelvis 

visar på att skönlitteratur skapar goda möjligheter till detta. 

Kerstin Munck (2006) skriver i en vetenskaplig artikel kallad Mångfald, text och värdegrund - 

Ett ämnesdidaktiskt perspektiv: svenskämnet om de möjligheter som kommer av att diskutera 

värdegrundsfrågor utifrån samtida litteratur, då med fokus på kulturell mångfald baserat i 

romanen Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri. Hon diskuterar även kring olika mediers 

respektive påverkan och den komplexitet som kan återfinnas i moderna böcker som läses av 

unga. 
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Åse Deasy & Nina Leonardson (2005), båda forskare, behandlar i sin studie Tokiga pojkar 

och snälla flickor - en studie av lärares medvetenhet om genusperspektiv och 

värdegrundsfrågor vid val av skönlitteratur hur ett antal lärare tänker när det kommer till val 

av böcker att arbeta med i klassrummet, då med specifik hänsyn till värdegrundsfrågor (i 

synnerhet sådana som rör jämställdhet). De finner att lärare främst väljer böcker utifrån 

gruppsammansättning och att medvetenheten om hur viktigt bokvalet är varierar kraftigt. 

Detta, menar författarna, är något som måste förbättras. 

Tullie Torstenson-Ed (2003), lektor i pedagogik, har forskat kring barns och ungdomars 

livssyn och värderingar, vilket hon sedan satt i relation till skolans värdegrund i boken Ungas 

livstolkning och skolans värdegrund. Hennes arbete har visat att barn blivit mer kapabla att 

besvara frågor i tillvaron och tillgodogjort sig djupare kunskaper kring rättvisa och 

värderingar med hjälp av skönlitteratur. Hon nådde slutsatsen att mer forskning krävs inom 

arbetet med värdegrunden för att ytterligare synliggöra hur den gestaltas i skolsituationer.  

4. Teori 
I detta avsnitt redogör jag för det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysarbetet. 

4.1 Receptionsteori 
Receptionsteorin hämtar sitt namn från det tyska ordet rezeption vilket översätts till 

mottagande. Detta sammanfattar på sätt och vis teorins grundstomme; Anne Heith, filosofie 

doktor i litteraturvetenskap, tar upp att läsarens tolkning, hur läsaren mottar texten, är central 

inom receptionsteorin. Hon nämner Hans Robert Jauss som en pionjär inom 

forskningsområdet. Jauss menade att läsarens tolkning av en text alltid styrs av dennes 

personlighet och tidigare kunskaper, något han gemensamt kallade läsarens 

förväntningshorisont (Jauss 1982, refererad i Heith 2006, s. 169).  

Forskaren och teologen Anthony C. Thiselton skriver om ett tillfälle då Jauss illustrerade 

receptionsteorin i praktiken, då med ett exempel som använder bibeln som utgångspunkt. I 

första moseboken ställer Gud vid ett tillfälle frågan, ”Adam, var är du?”. Jauss menade att 

eftersom vi som läsare vet att Gud är allvetande så är frågan märklig; Gud borde rimligen 

redan veta var Adam befinner sig. En följdfråga som därmed skulle kunna vara relevant är 

”Varför ställer Gud en sådan fråga?”. Att problematisera Guds ursprungliga fråga genom 

kunskap vi som läsare har (vilket i detta fall är insikt kring Guds status som allvetande) är ett 
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konkret exempel på användning av receptionsteorin (Jauss 1982, refererad i Thiselton 2012, s. 

302). 

Heith poängterar också att om man godtar dessa tankegångar, alltså att tolkningen är 

subjektiv, måste man även godta att en text inte bara har en enda korrekt tolkning. Hon åkallar 

begreppet litterär kompetens och menar att nivån av sådan kompetens påverkar det analytiska 

arbetet; en forskare med mer fördjupade kunskaper kan potentiellt utvinna ett bredare urval av 

tolkningar utifrån texten (Heith 2006, s. 170).  

Av naturliga skäl blir detta relevant att ha i åtanke när det kommer till analytiskt arbete med 

receptionsteori som teoretiskt ramverk. Det är fullt möjligt, till och med att förvänta, att 

forskare tolkar på olika sätt. 

4.2 Reader-responseteori 
En undergren till receptionsteorin är reader-responseteorin. Lars Wolf, docent i 

litteraturvetenskap, lyfter fram att man här inte längre bara ser läsaren som mottagare, utan 

istället som meningskreatör. Texten ses som något instabilt och obestämt (Wolf 2002, s. 16), 

och något som kontinuerligt formas av läsarens arbete samt vem denne är som person (Wolf 

2002, s. 18). 

Wolfgang Iser, som i likhet med Jauss räknas som en pionjär inom litteraturvetenskap, 

menade att läsning av en text kan likställas med att bläddra bland bilder. Han menade att 

bilderna representerar textens innehåll men att det mellan dessa bilder finns luckor som är upp 

till läsaren att fylla i. Han hävdade dessutom att dessa luckor utgör en stor del av vad som gör 

en text intressant för läsaren (Iser i Thavenius & Lewan 1985, s. 174). 

Skillnaden mellan dessa två teorier kan därmed sägas ligga i hur mycket vikt som respektive 

teori lägger på hur väsentlig läsarens roll är vid tolkningsarbetet av en text. I analysprocessen 

kommer dessa två perspektiv användas gemensamt. Både tolkning och eget meningsskapande 

ryms inom arbetet med min valda metod, vilket jag utvecklar i avsnitt 6. 

5. Material 
Mitt analysmaterial består av boken PAX: Nidstången av Åsa Larsson & Ingela Korsell. Detta 

är ett resultat av ett förbestämt antal avgränsningar, som jag redogör för i detta avsnitt, samt 

en undersökning med dessa i åtanke. Resultaten av den undersökningen återfinns i 

analysdelens avsnitt 7.1 då dessa också syftar till att besvara en av mina frågeställningar. 
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5.1 Avgränsningar 
I arbetet med val av bok har jag bedrivit två separata undersökningar: en där jag samlat in 

information från skolor och en annan där jag ställt den informationen mot statistik och dylikt 

jag funnit för att se om det stämmer överens och i vilken utsträckning. 

Utgångspunkten för uppsatsen är att den valda boken ska vara populär bland den tänkta 

målgruppen (åldersgrupp 9-12) för att skapa relevans och väcka intresse bland eleverna. För 

att undersöka detta på ett så utförligt sätt som möjligt har jag utformat följande kriterier som 

fått agera avgränsningar: 

• Boken ska vara riktad mot den relevanta åldersgruppen (elever i årskurs 4-6) 

• Boken ska vara populär just nu och därför ska också undersökningen grunda sig i så 

aktuell information som möjligt 

• Boken ska vara tillgänglig för både köp och lån så att inte ekonomiska faktorer 

påverkar bokens popularitet, här spelar också geografiska faktorer in men jag har valt 

att exkludera dessa då jag istället velat nå en bredare spridning av övriga resultat 

Den första avgränsningen innebär ett behov av att isolera en lämplig åldersgrupp. Här har 

valet fallit på åldersgruppen 9-12 då detta är den etablerade åldersgrupp för skönlitteratur som 

närmast motsvarar de åldrar som utgör årskurs 4-6. Denna åldersgrupp benämns också ibland 

som mellanåldern (t.ex Stadsbiblioteket 2015). 

Den andra avgränsningen grundar sig i att bokens popularitet ska vara aktuell. I min 

skolundersökning sker detta per automatik eftersom de e-mail jag skickat ut har sänts under 

uppsatsens cirka två månader långa arbetsprocess, och informationen jag samlat in kan 

därmed sägas vara aktuell. I min uppföljande undersökning uppfylls detta kriterium genom att 

jag endast använder mig utav den mest aktuella statistik som existerar. 

Den tredje avgränsningen, som grundar sig i att boken ska finnas tillgänglig genom både köp 

och lån, uppfylls främst i samband med den undersökning som rör statistik. Här har jag tagit 

hänsyn till olika typer av källor för att kunna få en så bred bild som möjligt. 

Jag har även gjort en avgränsning när det kommer till vilka skolor jag kontaktat i syfte att 

samla in information. Den avgränsningen stödjer sig i de tre ovanstående kriterierna och med 

det som utgångspunkt har jag kontaktat totalt 15 skolor i Stockholmsområdet med omnejd. 

Samtliga dessa skolor har valts ut slumpmässigt, dock med kravet att det ska finnas 
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direktkontakt till skolans rektor då denne i regel bäst vet hur organisationen fungerar, samt 

vilka personer som är mest lämpliga att vidarebefordra mina frågor till. 

6. Metod 
I detta avsnitt redogör jag för min valda metod samt de begrepp som är relevanta för analysen. 

6.1 Textanalys 
I denna uppsats använder jag mig utav kvalitativ textanalys. Forskarna Bo Johansson och Per 

Olov Svedner nämner begreppet närläsning och menar att detta är grundläggande för all 

textanalys. Närläsning kännetecknas av aktiv läsning där syftet är att ta reda på vad texten 

betyder ur ett givet perspektiv och vad exakt som står. De pekar även på problematiken i att 

metoden är subjektiv i sitt utförande; det är svårt att analysera en text utan någon grad av 

personlig tolkning (Johansson & Svedner 2010, s. 57). Det blir alltså därför en utmaning, men 

inte en omöjlig sådan, att uppnå intersubjektivitet, alltså att undersökningens resultat blir de 

samma om den skulle utföras av någon annan. Samtidigt ger kvalitativ forskning upphov till 

fylliga beskrivningar som inte kan uppnås på annat vis, vilket bland annat Asbjørn 

Johannessen och Per Arne Tufte, forskare inom samhällsvetenskap, pekar på (Johannessen & 

Tufte 2003, s. 21). 

6.2 Tema och motiv 
Begreppen tema och motiv används som ledstjärnor i min uppsats textanalytiska arbete. 

Retorikern och forskaren Bo Renberg definierar tema som textens grundtanke och dess 

bärande idé, och motiv som konkreta typsituationer vilka har en bärande funktion i den 

berättande texten. Genom motiven tematiseras texten successivt (Renberg 1998, s. 7).  

De verksamma litteraturforskarna Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson lyfter fram att 

tema och motiv ses som synonymer bland vissa forskare medan andra menar att motiv 

fungerar som ett subtema (ungefär underkategori) till tema, och att motiv därmed utgör 

mindre beståndsdelar sett ur textens större helhet (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 30). I denna 

uppsats ansluter jag mig till den senare tolkningen, det vill säga att det finns en hierarkisk 

relation mellan de båda begreppen, vilket också går hand i hand med Renbergs tankar om att 

motiven successivt formar temat. 

Med detta synsätt som bakgrund, att motiven tillsammans agerar byggklossar som skapar 

temat, vill jag ge ett exempel för att konkretisera ytterligare. Om temat i en bok är ”olycklig 
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kärlek” skulle motiven exempelvis bland annat kunna bestå utav ”pojke träffar flicka” (den 

romantiska startpunkten) och ”de elaka föräldrarna” (som motverkar kärleken). Detta är något 

som kan kopplas till många kända verk, exempelvis William Shakespeares Hamlet. Jonas 

Andersson, forskare inom litteraturvetenskap, visar på ett annat exempel hämtat från den 

bibliska historien om Kain och Abel i sin avhandling Rivalitet, Våld, Revolt. Han menar att ett 

av de teman som återfinns i den berättelsen är ”brödrarivalitet”, och att ett par av motiven 

därmed är ”våld” och ”revolt” (Andersson 2004, s. 12). Dessa motiv bidrar till att skapa det 

större temat, som då alltså är rivaliteten mellan berättelsens två huvudkaraktärer. Både våld 

och revolt återfinns när Kain, enligt bibeln, begår mänsklighetens första mord genom att döda 

sin bror Abel. 

Det är viktigt att poängtera att ett litterärt verk kan ha flera olika teman (som i exemplet 

ovan), inte bara ett enstaka, beroende på vem som tolkar (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 34). 

Detta visar på kopplingen mellan tema och motiv till denna uppsats teoretiska ramverk, det 

vill säga receptionsteorins och reader-responseteorins fokus på läsaren som subjektiv tolkare. 

Olika läsare tolkar fram olika teman, ibland även olika antal teman. 

6.3 Indirekt karaktärisering 
För att finna motiven i min valda bok använder jag mig utav indirekt karaktärisering. Heith 

definierar detta begrepp, tillsammans med dess ”systerbegrepp” direkt karaktärisering, i sin 

bok Texter - medier - kontexter. Hon menar att direkt karaktärisering är det som sker när 

bokens berättare anger hur en karaktär är, medan den indirekta karaktäriseringen istället 

lämnar det öppet för läsaren att avgöra detta utifrån andra karaktärers repliker, handlingar och 

tankar (Heith 2006, s. 202). Detta öppnar upp för bredare tolkningsmöjligheter vilket också är 

den primära anledningen till varför jag valt den indirekta karaktäriseringen över den direkta. 

Heith konkretiserar detta ytterligare genom ett exempel hämtat från boken Hitom himlen av 

Stina Aronson. Här beskriver bokens berättare karaktären John Niskanpää som en ”obildad 

karl”, vilket är ett exempel på direkt karaktärisering. Senare i boken möter John sin mor, som 

säger till sin son att han är ”mycket klok”. Johns mors syn på John krockar alltså med 

berättarens vilket vi ser genom hennes replik, hävdandet att sonen är ”mycket klok” (Heith 

2006, s. 202). Här används repliken som medel med vilket en läsare kan tolka Johns karaktär 

genom indirekt karaktärisering. Genom detta exempel blir det också tydligt att den direkta och 

indirekta karaktäriseringen kan ställas mot varandra; åsikten Johns mor har om sonen 

stämmer inte överens med berättarens, vilket skapar olika bilder av karaktären. 
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Det kan emellanåt vara problematiskt att urskilja indirekt karaktärisering. Eftersom all text i 

ett verk kommer från samma författare kan det argumenteras att allt, på någon nivå, är direkt 

karaktärisering. Författaren bestämmer ju trots allt inte bara berättarens omdömen utan även 

alla karaktärers. Staffan Björck, professor i litteraturvetenskap, är en av de som poängterat 

detta potentiella problem, bland annat genom exempel som belyser hur svårt det kan vara att 

skilja på berättarens skildringar och karaktärernas tankesätt (Björck 1963, s. 159). Det blir 

därför av vikt att kunna skilja på författare och berättare i den mån det är möjligt. 

Viss oenighet tycks råda kring hur många aspekter av en karaktär som ryms inom indirekt 

karaktärisering. Holmberg & Ohlsson (1999) menar att även beskrivning av utseende, så som 

hy och hår, samt den miljö karaktärerna befinner sig (social miljö såväl som fysisk miljö) är 

verktyg som hör till arbetet med indirekt karaktärisering. Dessa tankar känns igen hos 

Shlomith Rimmon-Kenan (2004), professor i engelska och litteratur, som också delar den 

uppfattningen. Hon menar dessutom att repliker och tankar tillsammans bildar ett gemensamt, 

eget begrepp, nämligen tal (Rimmon-Kenan 2004, s. 63). Anledningen till varför dessa två 

grupperas till ett gemensamt verktyg enligt Rimmon-Kenan framstår inte som helt självklar, 

men tycks grunda sig i att tal är tal, oavsett om det talet sker i dialog eller i karaktärens inre. 

Det är också nödvändigt att poängtera att inte alla dessa begrepp måste sammanfalla för att ett 

motiv ska kunna skapas. Rimmon-Kenan menar att begreppen snarare bör ses som verktyg 

vilka tillsammans avslöjar en karaktärs personlighet lite åt gången. Läsaren har en aktiv roll i 

tolkandet av den information som ges, oavsett hur mycket eller hur lite information som kan 

utvinnas genom indirekt karaktärisering (Rimmon-Kenan 2004, s. 59). Denna syn på läsarens 

roll som aktivt deltagande kan jämföras med Isers (1985) tankar om texten som full med 

luckor vilka är upp till läsaren att fylla i. Här blir den indirekta karaktäriseringen en metod 

som ger läsaren möjlighet att göra just det. Vilka av verktygen som är mest användbara 

varierar också från verk till verk eftersom tolkningsarbetet alltid utgår från en redan skriven 

text. Detta innebär att om en författare producerat en mer nyanserad text, vilket ofta utmärker 

litteratur som är ämnad för äldre läsare, kommer det i regel finnas fler tillfällen för indirekt 

karaktärisering att användas. Barnböcker saknar ibland detta då de av sin natur är skrivna på 

ett sätt som är mer lämpligt för den yngre målgruppen. 

Eftersom antalet verktyg som ryms inom indirekt karaktärisering varierar något från forskare 

till forskare blir det nödvändigt för mig att göra ett eget val när det kommer till vad jag 

använder mig utav i min analys. I slutändan valde jag att ansluta mig till Rimmon-Kenans 
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gruppering av tankar och repliker som en gemensam enhet, tal, då jag själv efter en första 

genomläsning av min valda bok kände att dessa två begrepp ofta var svåra att isolera från 

varandra. 

Utöver tal har jag valt att fokusera på handling, miljö och utseende, i enighet med Rimmon-

Kenan (2004) samt Holmberg & Ohlsson (1999). Hur dessa samspelar rent praktiskt i 

analysprocessen kommer jag att gå in på i avsnitt 6.5. 

6.4 Värdegrundens fem värden 
I avsnitt 2.2 nämnde jag de fem värden som värdegrunden menar att skolan ska gestalta och 

förmedla, nämligen människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta. Det är mot dessa som mina motiv ställs i analysen, och jag vill därför ägna detta 

avsnitt åt att diskutera dem närmare. Detta gör jag främst då jag vill visa läsaren hur jag 

tänker kring dessa värden, och vad orden betyder för mig inom ramen för denna uppsats. Ord 

som frihet och integritet kan betyda olika saker för olika människor, och detta avsnitts primära 

funktion är därmed att klargöra den innebörd som jag utgår ifrån genom analysprocessen när 

dessa ord används. Jag har valt att använda Nationalencyklopedin (hädanefter benämnd som 

NE) för att göra dessa definitioner. 

Det första värdet är människolivets okränkbarhet. För att utforska vad okränkbarhet innebär så 

krävs det först att man klargör vad en kränkning är. NE definierar kränkning som ”en 

handling som strider mot allmän folkrätt” (NE 2017), och folkrätt som ”en rättsordning 

mellan folken … som gäller för en stats medborgare” (NE 2017). Av detta är min tolkning att 

okränkbarhet innebär att en människa inte ska utsättas för något som strider mot dennes rätt, 

en rätt som alltså är utformad för statens medborgare. I runda drag använder jag i analysen 

detta värde som ett sätt att illustrera när människor blir orättvist behandlade, och en 

likställning kan göras till orättvis behandling i stort, främst i förhållande till sådant beteende 

som strider mot individens grundläggande rättigheter. 

Det andra värdet är individens frihet och integritet. NE definierar frihet, i den etiska 

bemärkelsen, som ett begrepp som ”…får sin betydelse i etiken därigenom att det är naturligt 

att tänka sig att om personer inte har frihet att vilja och handla, så kan de heller inte ställas till 

ansvar för sina handlingar och rätteligen inte belönas och bestraffas för att de handlar rätt…” 

(NE 2017). Integritet definieras som ”[individens] rätt att få sin personliga egenart och inre 

sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp” (NE 2017). Av dessa 
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två begrepp tillsammans drar jag tolkningen att värdet symboliserar att människan, med 

dennes möjligheter att göra egna val utifrån den fria viljan, inte ska utsättas för något som 

strider mot hur denne själv vill leva sitt liv. Integriteten kan i en bemärkelse sägas vara ett 

resultat av friheten, där integriteten kommer delvis från de val och handlingar som skett med 

friheten som grund. Så som jag använder värdet i analysen så ligger här fokus på orättvist 

beteende utifrån den person man är, vilket skiljer sig något från det första värdet som har en 

betonad koppling till lag och rätt. 

Det tredje värdet är alla människors lika värde. NE definierar värde som en inneboende 

egenskap: ”Något är ett värde eller … något har värde” (NE 2017). Det jag utgår ifrån när jag 

använder detta värde i analysen är att denna tillskrivna egenskap i grunden ska vara lika för 

människor, och när motiven pekar på något som tyder på att så inte är fallet så åkallas detta. 

Det fjärde värdet är jämställdhet mellan kvinnor och män. NE skriver följande om 

jämställdhet: ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” (NE 2017). När de motiv jag finner 

pekar på att detta uppfylls eller inte uppfylls så använder jag detta värde som grund. 

Det femte och sista värdet är solidaritet med svaga och utsatta. NE definierar solidaritet som 

”sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med 

beredskap för inbördes hjälp” (NE 2017). Utifrån detta används i analysprocessen en tolkning 

som grundar sig i att människor hjälper andra, särskilt de som befinner sig i utsatta situationer. 

Detta är hur jag ser på de fem värdenas innebörd och det är utifrån dessa definitioner jag 

tolkar resultaten i avsnitt 7. 

6.5 Analysmodell 
För att illustrera hur analysprocessen kommer gå till rent praktiskt har jag inkluderat följande 

modell som jag skapat utifrån definitioner formulerade av Rimmon-Kenan (2004). Exemplen 

är mina egna och är helt uppdiktade i syfte att ge läsaren djupare förståelse kring det 

analytiska arbetet. 

Motivet i detta exempel, som alltså är helt fiktivt och utformat av mig, är Kalles syn på bråk. 
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Begrepp 

/verktyg 

Förklaring och exempel 

Handling En handling består av en av tre följande kategorier: 1) något karaktären gör, 2) 

något karaktären borde göra men inte gör samt 3) något karaktären funderar på 

att göra. Inom detta ryms både handlingar som sker en gång och handlingar som 

sker vid återkommande tillfällen. 

Exempel: Kalle gick emellan sina två vänner och löste bråket som vanligt. 

Tal Tal avser karaktärens repliker men också dennes tankar. Tal ger främst inblick i 

karaktärens personlighet men kan också vittna om aspekter så som dennes 

kulturella tillhörighet, då i form av exempelvis det språk karaktären använder 

sig utav. 

Exempel: ”Det är jobbigt när man inte är sams,” sa Kalle.  

Utseende Utseende avser karaktärens fysiska framtoning. Om denne jämt har på sig 

smutsiga kläder kan det exempelvis indikera att karaktären inte bryr sig om hur 

denne ser ut, eller att denne kommer från en fattig familj. 

Exempel: Kalle kom in i klassrummet med okammat hår och en tröja på sig där 

det stod ”make peace not war”. 

Miljö Miljö avser karaktärens fysiska omgivning (exempelvis rum, hus och stad) men 

också den mänskliga omgivningen (exempelvis familj och social status). 

Exempel: Kalle bodde i en etta i en förort. Hans ensamstående pappa var sällan 

hemma eftersom han jobbade hela tiden. 

 

I detta exempel har de olika aspekterna (begreppen/verktygen i modellens vänstra spalt) av 

indirekt karaktärisering resulterat i att en tolkning kan dras om Kalles syn på bråk; vi har 

funnit ett motiv. 

Kalle gick emellan sina vänner för att lösa ett bråk ”som vanligt”, vilket tyder på att det är en 

upprepad händelse; något han gjort åtminstone mer än en gång. Detta sorteras in under 

handling. 

När det kommer till tal och utseende finner vi Kalles replik om att det är jobbigt när man inte 

är sams samt tröjan som åkallar ett välkänt yttrande om synen på fred kontra krig. Båda dessa 

bitar av information bidrar ytterligare till insikt i hans karaktär. 
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Miljö, avslutningsvis, kan vara svårare att inkludera i motivet på egen hand. Att bo ”i en etta i 

en förort” med en far som sällan är hemma kan tyda på en fattig familj och att Kalle ofta 

känner sig ensam. En sådan social miljö i hemmet kan, tillsammans med de övriga exemplen, 

tolkas som att Kalle värderar sina vänner högt och ser dem som det sällskap han upplever att 

han inte får i hemmet. Vidare kan ”förort” tyda på att Kalle bor i ett bråkigt område där 

konflikt är en del av vardagen, vilket potentiellt bidrar till hans avtagande från krig och att 

vännerna inte är sams.  

Naturligtvis finns det inte nödvändigtvis något likhetstecken mellan ”förort” och ”bråkigt 

område”, men när en litteraturvetenskaplig tolkning görs så ter det sig naturligt att märka de 

ord som en författare använder. Hade det istället stått ”en etta i närheten av ett villaområde” 

hade texten gissningsvis velat frambringa en annan miljötolkning i läsaren. 

Detta är ett exempel på hur mitt analytiska arbete kommer att gå till. Då jag själv utformade 

exemplet Kalle (utifrån fastställda definitioner av begreppen) blev det i detta fall ett 

förhållandevis tydligt motiv där de olika delarna av indirekt karaktärisering samverkar för att 

belysa motivet i fråga. I det faktiska analysarbetet kommer detta sannolikt se annorlunda ut 

eftersom jag inte har makten att uppdikta motiv utifrån påhittade exempel. 

Avslutningsvis är det också viktigt att åter igen poängtera att samtliga fyra begrepp inte 

behöver finnas för att ett motiv ska kunna urskiljas. Vissa forskare väljer att bara använda 

några av dem, så som Danielsson & Davidsson (2010) som i likhet med Heith (2006) enbart 

använder sig utav handlingar, tankar och repliker där Rimmon-Kenan istället menar att tankar 

och repliker kombineras till det gemensamma begreppet tal (Rimmon-Kenan 2004, s. 63). 

Detta innebär att vissa motiv endast kommer identifieras genom ett par av de fyra olika 

begreppen. 

7. Analys och resultat 
I denna del av uppsatsen redovisar jag min analys och dess resultat. Avsnittet inleds med en 

redogörelse för den undersökning jag gjort i syfte att finna vilka barnböcker som är populära i 

åldersgruppen 9-12 samt hur detta ledde fram till valet av bok. Därefter följer en analys av 

bokens motiv utifrån temat värdegrunden med hjälp av min valda analysmodell (se 6.5). Varje 

motiv som jag funnit har en egen rubrik, och under respektive rubrik återfinns de olika 

verktyg jag använt för att urskilja motivet i fråga samt hur den processen gått till. I samband 

med varje motiv diskuteras även separata kopplingar till de fem värden som skolans 
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värdegrund ska förmedla, alltså människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta (se 6.4). Jag har även valt att inkludera en sammanfattning av bokens 

händelseförlopp i syfte att ge läsaren bättre inblick i den kontext som omger det analytiska 

arbetet. Denna återfinns under rubrik 7.2. 

Avsnitt 7.1 besvarar uppsatsens första frågeställning: 

• Vilka böcker är populära i åldersgruppen 9-12 vid den tidpunkt då denna uppsats 

skrivs? 

Avsnitt 7.3-7.6 besvarar uppsatsens andra och tredje frågeställningar: 

• Vilka motiv finns i boken utifrån temat värdegrunden? 

• Hur gestaltas de värden som skolan enligt värdegrunden ska förmedla i dessa motiv? 

7.1 Resultat av undersökning 
I detta avsnitt presenteras resultaten av den undersökning som lett fram till valet av bok. 

7.1.1 Skolundersökning 

De resultat jag redovisar här grundar sig i den information jag samlat in från de skolor jag 

kontaktat via e-mail (Bilaga 1). De frågor jag ställde till skolorna rör dels hur mycket tid som 

läggs på värdegrundsarbete (fråga 1-2) och dels vilka böcker som är populära (fråga 3). I 

slutändan fick jag endast svar från 4 av 15 skolor (cirka 27%) men jag bedömde att materialet, 

tillsammans med min uppföljande undersökning (se 7.1.2), ändå gav en bild som utgör 

godtagbart underlag för min ansats. 

När det kommer till värdegrundsarbete (fråga 1-2) så uppgav 3 av 4 skolor att de har en avsatt 

plats i schemat för just detta, vilket på två av skolorna är 40 minuter i veckan och på en skola 

är 50 minuter i veckan. Den sista av dessa fyra skolor har inte avsatt tid i schemat för 

värdegrundsarbete men menar att man lägger stor vikt på att få in detta inom ramen för andra 

ämnen, främst då inom svenska och SO. Samtliga dessa skolor gav mig svar som gällde för 

årskurs 4-6. 

När det kommer till populära böcker, vilket för detta avsnitt är det mest väsentliga resultatet, 

så återfanns två bokserier i samtliga svar vilket direkt gav en bild av att dessa sticker ut. Dessa 

är PAX (av Åsa Larsson & Ingela Korsell) och Dagbok för alla mina fans (av Jeff Kinney). 

Andra böcker och bokserier som nämns i mer än ett svar är Zombiefeber (av Kristina 
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Ohlsson), Alex Dogboy (av Monica Zak) och Harry Potter (av J.K. Rowling). I slutändan 

valde jag att fokusera på PAX och Dagbok för alla mina fans i nästa del av undersökningen då 

dessa var de enda som nämndes i samtliga svar, men också för att jag själv genom min tid ute 

på olika skolor känner igen dem och kan intyga att de tycks vara väldigt populära. 

7.1.2 Uppföljande undersökning 

I detta avsnitt presenterar jag min egen uppföljande undersökning vars syfte är att se om 

informationen från 7.1.1 stämmer överens med existerande statistik och övriga källor som 

visar på böckers popularitet i åldersgruppen 9-12. 

De två exempel som mest regelbundet nämns i resultaten av min skolundersökning är som 

sagt bokserierna PAX och Dagbok för alla mina fans. Baserat på dessa resultat, samt det 

faktum att jag själv kan vittna om båda dessa bokseriers popularitet utifrån min egen tid ute på 

skolor, har jag valt att isolera dessa två för vidare undersökning. Den statistik jag utgått ifrån 

har jag hämtat från Sveriges Författarfond, Stadsbiblioteket, Bokjuryn och Bokus. Den mest 

aktuella statistiken är i samtliga fall från 2015, med undantag för Bokus där jag istället har 

gjort två stickprov, ett i början av uppsatsprocessen och ett i slutet av den. Anledningen till 

detta är att informationen från Bokus består av en aktuell försäljningslista och en sådan 

förändras av naturliga skäl kontinuerligt. Båda dessa bokserier består av flera olika delar men 

för att underlätta den statistiska redovisningen har jag valt att enbart inkludera den del av 

serien som befinner sig högst i respektive lista, om så är fallet att flera delar skulle finnas på 

samma. 

Sveriges Författarfond kartlägger författares samlade popularitet i form av en topplista med 

200 namn. Här finner vi Åsa Larsson & Ingela Korsell, författare till PAX, på plats 104 

respektive 173 (de har registrerats som individuella författare även om de främst är kända 

genom PAX som skrivits gemensamt) och Jeff Kinney, författare till Dagbok för alla mina 

fans, på plats 11 (Sveriges Författarfond 2016). 

Stadsbibliotekets statistik för mest utlånade verk placerar PAX på plats 6 och Dagbok för alla 

mina fans på plats 1, vilket alltså gör den sistnämnda bokserien den mest utlånade under hela 

år 2015 i åldersgrupp 9-12 (Stadsbiblioteket 2016). Bokjuryn, en numera nedlagd satsning där 

barn själva genom åren kunnat rösta på sina favoritböcker, placerade 2015 både PAX och 

Dagbok för alla mina fans bland årets bästa böcker för den relevanta åldersgruppen (Bokjuryn 

2016). Av alla de böcker som nämndes i min skolundersökning är det endast dessa två serier 
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som har en plats bland Bokjuryns favoriter, vilket kan uppfattas som talande då det, som sagt, 

är barnen själva som röstar. 

Till sist har två stickprov gjorts på Bokus aktuella försäljningstopplista (som innehåller 30 

titlar) för åldersgrupp 9-12. Det första av dessa, som skedde i slutet av mars, placerade PAX 

på plats 6 och Dagbok för alla mina fans, än en gång, på plats 1. Det andra stickprovet, som 

skedde i början av maj, placerade PAX på plats 3. Dagbok för alla mina fans återfanns inte 

alls (Bokus 2017). 

Det kan konstateras med viss säkerhet att PAX och Dagbok för alla mina fans båda har en 

plats bland de mest populära barnböckerna i åldersgruppen 9-12 idag. Vilken bok eller 

bokserie som är mest populär skiftar ständigt, men det dessa serier har gemensamt är att de 

båda upplever popularitet idag och har gjort det under en längre tid, vilket tyder på ett 

fördjupat intresse bland läsarna. 

7.1.3 Slutgiltigt val av bok 

Utifrån ovanstående undersökning bedömer jag att både PAX och Dagbok för alla mina fans 

är högst godtagbara val för det jag har velat uppnå i denna uppsats, så jag har i slutändan tagit 

mig friheten att själv välja bok baserat på inte bara popularitet utan även på andra grunder. 

Mitt slutgiltiga val av bok föll på PAX, mer specifikt dess första del, Nidstången, och det 

finns två skäl till varför jag valde denna över Dagbok för alla mina fans. 

Det första skälet är att innehållet rent praktiskt, sett ur estetisk synvinkel, lämpar sig bättre för 

en motivstudie. Detta beror på att Dagbok för alla mina fans till stor del består av 

illustrationer som är skapade i ett serietidningsformat, samt att den är skriven i jag-form, som 

en dagbok. Detta betyder inte att det är omöjligt att göra en motivstudie här, men det försvåras 

av den begränsade andelen tecken samt att det blir mindre tillfällen att urskilja indirekt 

karaktärisering när en bok utformas på det sättet. 

Det andra skälet är att PAX: Nidstången har en lärarhandledning. Ingela Korsell, en av bokens 

författare, är dessutom grundskollärare och doktorand i pedagogik, vilket manifesterar sig 

tydligt när denna läses. Den är välskriven och innehåller många bra tips på hur boken kan 

användas i klassrummet, men värdegrunden nämns inte alls (Korsell 2015). Detta såg jag som 

en god möjlighet för min uppsats att bidra ytterligare; att komplettera det existerande 

materialet på ett sätt. Lärarhandledningen har ingen roll i övrigt inom ramen för denna 

uppsats, men jag såg det som en motiverande aspekt till att välja PAX över Dagbok för alla 
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mina fans. Det yttersta syftet är ju, trots allt, att försöka bidra med så mycket hjälp som 

möjligt till den yrkesverksamma läraren. 

7.2 Sammanfattning av PAX: Nidstången 
Nedan följer en sammanfattning av boken PAX: Nidstången. Den version av boken jag läst är 

en e-bok vilket innebär att sidhänvisningarna, som främst figurerar i analysen, kanske inte helt 

stämmer med den tryckta versionen. Boken är 126 sidor lång. 

Alrik och Viggo Delling är två bröder, 11 och 10 år gamla, som bor i staden Mariefred. De 

har precis flyttat in hos Anders och Laylah som är deras fosterföräldrar. Pojkarna har haft en 

tuff uppväxt med flera fosterfamiljer, detta är den tredje, beroende på att deras mor, som är 

alkoholist, inte har kunnat ta hand om dem. 

När berättelsen börjar är de på väg till sin första skoldag och stöter snabbt på problem. Simon, 

en mobbare, och hans gäng gör livet besvärligt för Alrik och Viggo i samband med en lek på 

skolgården som urartar. Simon har dessutom stöd i form av sin far som råkar vara skolans 

träslöjdslärare, Thomas. Detta gör att pojkarna blir ännu mer utstötta. 

Efter att Alrik, arg över det som hänt, går loss på ett par växthusfönster stoppas han av 

Magnar, en äldre, vänlig man som arbetar som trädgårdsmästare i byggnaden som Alrik slängt 

sten på. Magnar och hans syster Estrid, som också arbetar där, tar med Alrik hem till Anders 

och Laylah där pojkarna och samtliga vuxna, inklusive Thomas, diskuterar vad som hänt på 

skolan. Thomas vill att Alrik och Viggo ska stå till svars för allt fel de gjort, vilket enligt 

Thomas är enbart deras fel och inte Simons. Detta stärks ytterligare av att Viggo har en 

historik av kleptomani vilket regelbundet resulterar i att han stjäl saker. Diskussionen slutar 

med att Alrik och Viggo erbjuds arbeta av sin skuld från fönstervandaliseringen hos Magnar 

och Estrid. 

När pojkarna når sin nya arbetsplats tar Magnar och Estrid med dem långt ner under 

byggnaden till ett uråldrigt bibliotek fullt med böcker och mystiska föremål. Biblioteket visar 

sig vara magiskt och Magnar och Estrid är dess väktare. Det äldre syskonparet har anledning 

att tro att Alrik och Viggo är de utvalda krigarna som fötts till att skydda biblioteket från 

ondskans makter tillsammans med dem. De utsätter pojkarna för ett test genom att låsa in dem 

i biblioteket där de sedan får bekämpa en skuggvarelse i totalt mörker. Efter att de lyckats 

med detta avslöjar Magnar och Estrid sanningen om hela situationen och pojkarna accepterar 

detta, Alrik mer motvilligt och Viggo med större entusiasm. 
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Estrid märker att ett föremål, Nidstången, saknas. Detta föremål har makten att manipulera 

människor till att göra dess vilja. De båda syskonparen bestämmer sig för att tillsammans leta 

efter föremålet när det är natt i staden och alla sover. Deras nattliga undersökning misslyckas 

dock och de beslutar sig att avvakta tills vidare. Då visar det sig på annat håll att Nidstången 

befunnit sig i pojkarnas trädgård hela tiden och den har nu tagit Laylah, pojkarnas fostermor, i 

sin makt. 

Alrik och Viggo märker att Laylah beter sig underligt vilket de diskuterar med Magnar och 

Estrid. De inser att Nidstången kanske ligger bakom. Pojkarna letar sålunda i sin trädgård och 

finner Nidstången till slut. De försöker dra loss den ur marken men lyckas inte. Samtidigt 

försöker den manipulera Alrik i syfte att få honom att slå ihjäl Viggo, vilket i sista stund 

misslyckas. Pojkarna återvänder till Magnar och Estrid för att få hjälp. 

På vägen tillbaka anfaller Simon och hans gäng av mobbare. De jagar Alrik och Viggo hela 

vägen till biblioteket där de till sist ger upp, även om de lovar att inte ge sig förrän de slagit 

ihjäl pojkarna. Magnar och Estrid letar i sina böcker och finner en besvärjelse som kan bryta 

Nidstångens makt. Tillsammans med pojkarna tar de sig ut från biblioteket igen genom en 

hemlig gång för att undvika mobbarna. 

Väl tillbaka i trädgården påbörjar de arbetet med att få loss Nidstången men de möter snabbt 

problem i form av den hjärntvättade Laylah som är där för att stoppa dem. Laylah slår Magnar 

medvetslös och börjar sedan brottas med Estrid medan pojkarna frenetiskt försöker minnas 

besvärjelsen som kan få loss Nidstången. De minns den till slut och nästan direkt faller både 

Laylah och Nidstången till marken. Laylah, som inte minns någonting, återgår till sitt normala 

jag. 

Nästa dag möter pojkarna Magnar och Estrid igen, och deras träning att bli krigare påbörjas. 

Kort därefter kallas det äldre syskonparet ut i skogen, till Hjorthagen, som är ett naturreservat. 

Pojkarna följer med. Tillsammans undersöker de mystiska spår som leder ner i vattnet och 

försöker lista ut varför alla skogens djur försvunnit. De följer spåren och når så småningom en 

stuga som tillhör Henry, Magnar och Estrids bror. Väl framme vid stugan finner de den 

övergiven och Viggo blir attackerad av ett monster, vilket avslutar bokseriens första del. 
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7.3 Motiv 1: Trygghet i det nya hemmet 
Det första motiv som jag funnit är trygghet i det nya hemmet vilket behandlar Anders och 

Laylah, Alrik och Viggos nya fosterföräldrar, och hur de som karaktärer bidrar med en positiv 

närvaro till pojkarnas liv. 

7.3.1 Handling 

Anders och Laylah har båda ett beteendemönster som grundar sig i vad jag tolkar som tydlig 

värme. Detta visar sig bland annat när Alrik och Viggo stannar längre på sitt nya arbete de 

blivit erbjudna av Magnar och Estrid. Det ringer på dörren och där står Anders och Laylah 

som säger att de valt att ta en promenad bort för att hämta upp pojkarna innan det blir för sent 

på kvällen (s. 67). Denna handling tyder på en oro från fosterföräldrarnas sida då de utan 

någon annan anledning än att de bryr sig väljer att själva gå bort och hämta upp sina 

fostersöner. Vid samma tillfälle ler Laylah stort vilket även det är en återkommande handling 

när hon har repliker i berättelsen, dessutom rufsar hon om båda pojkarnas hår vilket kan 

tolkas som en varm, fysisk aktion, särskilt då pojkarna inte tycks ha något emot den närheten 

(s. 67). 

Anders och Laylahs förtroende till Alrik och Viggo visar sig också på mer subtila sätt i 

berättelsen. När Thomas är på besök och de tillsammans ska utforma någon form av narrativ 

för vad som skett under den gångna skoldagens bråk så yrkar han flera gånger på att hans son 

Simon är oskyldig och att pojkarna bör straffas. Anders och Laylah ignorerar honom och går 

istället direkt till pojkarna för att också höra deras version, och det är enligt min tolkning 

tydligt att detta görs för att fosterföräldrarna vet bättre än att direkt dra en slutsats som 

grundar sig i att det är något fel på deras fostersöner (s. 35-38). Detta tyder på att ett 

förtroende existerar. 

Vid ett senare skede i berättelsen hälsar Anders på pojkarna när de arbetar i Magnar och 

Estrids trädgård. När Anders sitter där och pratar med Magnar utspelar sig också följande 

scen: 

Viggo tittar upp och ler stort när han får syn på Anders, som ler tillbaka och gör ”tummen-upp-

tecknet”. Viggo torkar svetten ur pannan med en överdriven gest. Sedan böjer han sig ner, plockar upp 

en lerklump från rabatten och kastar den på sin storebror. Alrik skriker till och kastar tillbaka. Viggo 

gör tummen-upp-tecknet till Anders, som skrattar till. (s. 83) 
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Detta utbyte av ”tummen-upp-tecknet”, vars symboliska innebörd generellt är ett 

accepterande eller ett godkännande, samt de skratt som också uppstår, visar på en värme 

mellan Anders och Viggo. Eftersom de turas om att signalera varandra är det också högst 

troligt att detta utbyte skett förut som en sorts ritual eller upprepad handling. Detta tyder 

enligt min tolkning på en närhet mellan fosterfar och fosterson som bidrar med en positiv 

atmosfär till stämningen. 

7.3.2 Tal 

När Laylah under berättelsens gång tillfälligt är under Nidstångens makt så tar det inte mer än 

en dag för att Anders ska känna att något är fel. Hans oro vänder sig direkt till pojkarnas 

framtid, vilket illustreras genom följande replik som yttras från honom till Magnar: 

– Ja … Att pojkarna måste flytta. Att vi inte kommer att klara av dem. Att de redan hamnat i så 

mycket bekymmer med slagsmål och glaskrossning och … och att hon ska ringa till socialen så att de 

kan börja söka efter ett nytt familjehem till dem. Deras tredje i så fall. Jag sa att jag inte tänkte gå med 

på det. De har haft det tillräckligt stökigt i sina liv. Ja, vi grälade faktiskt i morse efter att pojkarna gått 

till skolan. Tror aldrig vi har grälat på det sättet förut. Vad har det tagit åt henne? (s. 84) 

Det är tydligt från detta uttalande att Anders känner genuin kärlek till sina fostersöner vilket 

delvis härstammar från vetskapen om att de haft en svår uppväxt. Genom denna replik är det 

också enligt min tolkning möjligt att urskilja det faktum att Laylah känner samma värme 

gentemot pojkarna eftersom Anders är så kvick med att märka att något är fel. Denna 

uppfattning stärks ytterligare genom att Magnar efteråt hävdar att ”…om det är någon som 

alltid är glad, så är det Laylah”, och därigenom drar slutsatsen att ”något måste ha hänt” (s. 

85). 

Senare i berättelsen när Laylah återfått sitt förstånd säger hon följande: 

– Äh, jag har svimmat. Har mått lite konstigt, så jag har inte ätit på hela dagen. Men pojkarna har 

pysslat om mig. Jag tror faktiskt vi har fått världens finaste pojkar. Vilken tur vi haft, Anders. Fast jag 

känner mig helt vimsig. Jag kan inte ens minnas vad jag gjort idag. (s. 108) 

Varefter Anders reagerar på detta sätt: 

– Ja, säger han med eftertryck. Världens finaste killar. (s. 109) 

Dessa uttalanden visar på en kärlek gentemot Alrik och Viggo som genomgående i berättelsen 

funnits där, och som nu återfått sitt normala stadie då Laylah återvunnit sitt förstånd. 
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7.3.3 Utseende 

Något som återkommer vid flera tillfällen i berättelsen är Alrik och Viggos, främst Alriks, 

misstro gentemot vuxna. Detta skildras ofta genom negativa beskrivningar av deras utseende. 

Gentemot detta ställs beskrivningarna av Anders och Laylah som tydliga kontraster vilka 

framhäver värmen i deras fysiska drag. 

Laylahs ”skrattiga beteende”, att hon ofta ler, beskrivs som att det inte är ”fejkat” (s. 12). 

Detta kan tolkas som att hon är en genuin människa vars glädje inte döljer något ont uppsåt. 

Vid ett annat tillfälle beskrivs samma leende som ”ett sådant där smajl som betyder att man 

inte ska oroa sig” (s. 31) vilket ytterligare förstärker den bilden av henne. 

När Laylah återfår sitt förstånd efter Nidstångens influens beskrivs hennes fysiska återgång på 

följande vis: 

Håret har lagt sig till ro. Det ligger som en mjuk matta ner över ryggen och ser ut som vanligt. (s. 107) 

Beskrivningen av hennes hår som en ”mjuk matta” visar enligt min tolkning på något positivt, 

något lugnande, främst på grund av betoningen på adjektivet ”mjuk”. Det är svårt att härleda 

något negativt eller oroväckande från något som likställs med en ”mjuk matta”. Att det 

dessutom poängteras att håret nu ”ser ut som vanligt” visar också på att detta är det normala 

stadiet, och i det stadiet finns inget att frukta. 

7.3.4 Miljö 

Det finns inte alltför mycket som vittnar om den fysiska miljön i berättelsen när det kommer 

till detta motiv men det jag funnit ger ändå, enligt mig, en bild som stämmer överens med 

Anders och Laylahs karaktärer. 

Fosterföräldrarnas kök beskrivs som ”mysigt” och ”gammeldags” (s. 32) vilka båda är ord 

som enligt min tolkning är tänkta att signalera något positivt. ”Mysigt” har en varm 

värdeladdning och ”gammeldags” kan syfta på en känsla av nostalgi, vilket också ofta likställs 

med något positivt. 

En miljöbeskrivning som är mer svårtolkad men ändå av intresse sker senare i berättelsen när 

Viggo och Alrik undersöker Anders och Laylahs trädgård i syfte att finna Nidstången. Här 

nämns det att trädgården har ”plank åt alla håll, så ingen kan se in” (s. 87). Enligt min 

tolkning kan detta antingen ses som att man vill dölja något eller att man vill påvisa en 

medveten distans mellan hemmet och resten av staden, vilket i så fall kan bidra till en 
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potentiellt negativ underton. Den andra tolkningen är att fosterföräldrarna helt enkelt är måna 

om sitt privatliv, vilket i så fall skulle kunna kopplas till deras vetskap om att Alrik och Viggo 

ses som utstötta av många i Mariefred. Ur den synvinkeln kan det tolkas som något medvetet 

som bidrar till att pojkarna ska känna en extra nivå av trygghet. Den senare tolkningen känns 

enligt mig som den mest troliga om den vägs mot de övriga sätt som berättelsen tycks vilja 

karaktärisera Anders och Laylah. 

Något som ytterligare stärker denna tolkning är att antalet miljöbeskrivningar i boken är 

begränsat vilket medför att det inte finns något som kan ställas i motsats till detta. Hade det 

exempelvis funnits beskrivningar som tyder på att denna typ av trädgårdsdesign är vanligt 

förekommande i bokens Mariefred så hade ovanstående information inte varit lika relevant. 

7.3.5 Värdegrund 

Genom detta motiv finner jag kopplingar till samtliga av de fem värden som värdegrunden 

ska förmedla, nämligen människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta. 

Tre av dessa, människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde samt solidaritet med 

svaga och utsatta syns enligt mig regelbundet genom de exempel jag redogjort för i 

ovanstående analys. Anders och Laylah låter inte Alrik och Viggo bli kränkta av Thomas 

hetsningar, de behandlar sina fostersöner som jämlikar utan några förutfattade meningar om 

att de skulle vara mindre värda (vilket stärks ytterligare genom att de är väl medvetna om 

pojkarnas dåliga rykte men inte låter det påverka deras syn på dem) och genom detta visar de 

också solidaritet gentemot dem. Inom berättelsens ramar befinner sig Alrik och Viggo i ett 

tydligt underläge som utstötta pojkar med en svår bakgrund. Att Anders och Laylah ändå tar 

in dem i sitt hem och behandlar dem så som de gör är enligt mig tydliga tecken på just den 

solidariteten. 

Individens frihet och integritet syns också på sätt och vis genomgående i hur Anders och 

Laylah behandlar sina fostersöner, men kanske extra mycket i att de valt att göra sin trädgård 

privat, om ovanstående tolkning ska åtlydas. Integriteten gör sig också påmind i att de inte 

ställer krav på pojkarna utifrån deras bakgrund. De har fullt förtroende gentemot dem, låter 

dem berätta sin sida av bråket som skedde och låter dem dessutom arbeta med Magnar och 

Estrid i vetskap om att de ändå kommer sköta sina läxor. 
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Jämställdhet mellan kvinnor och män har jag inte tagit upp exempel på i ovanstående analys 

men jag vill argumentera att det ändå har en plats i denna del av analysen. Anders driver en 

firma vars framgång aldrig riktigt påvisas, även om han beskrivs som händig. Laylah däremot 

arbetar som tandläkare, vilket regelbundet ses som ett arbete med hög status. Utan att glida in 

för mycket på genus och könsroller så kan detta ändå vara värt att poängtera då kvinnan i 

denna berättelse är den som har det, generellt sett, bättre arbetet, och inte mannen. Detta, 

tillsammans med att Anders och Laylah genomgående porträtteras som en välfungerande 

enhet i hur de behandlar sina fostersöner, tyder enligt mig på att de har ett hälsosamt 

förhållande där ingen är mer värd än den andre. Anledningen till att jag inte exemplifierat 

detta genom något av mina fyra analysverktyg är att jag anser att dessa bitar av fakta, om än 

intressanta, inte direkt bidrar till utformningen av motivets helhet. Däremot är det ändå av vikt 

eftersom det utan tvekan är något som kan lyftas om boken skulle användas i skolklassen när 

det kommer till jämställdhet och värdegrundsfrågor. 

7.4 Motiv 2: Psykisk ohälsa 
Det andra motiv som jag funnit är psykisk ohälsa vilket behandlar hur mentala åkommor 

porträtteras i boken. Fokus här ligger på Alriks och Viggos mammas alkoholism samt Viggos 

troliga tvångssyndrom. 

7.4.1 Handling 

Vid upprepade tillfällen i bokens händelseförlopp är det tydligt att Viggo har en tendens att 

stjäla saker. De sammanhang som detta sker i ger dock inblick i att det inte nödvändigtvis 

bara handlar om en busig, ung pojke som försöker skapa problem, utan något mer komplext 

än så. Ett exempel på detta finner vi i följande scen hämtad från mötet mellan barnen och alla 

vuxna hemma hos Anders och Laylah: 

Han bara tog den där lilla grejen för att den låg där. Inte visste väl han att den var så viktig för 

båtmotorn. Och han tänkte knappt på att han tog den. Plötsligt hade han bara stoppat den i fickan.  

(s. 35-36) 

Fokus här ligger inte på själva handlingen, även om det såklart är en handling som skett, utan 

snarare på det som händer runt: Han bara tog den lilla grejen för att den låg där. Plötsligt 

hade han bara stoppat den i fickan. De ord jag kursiverat tyder enligt min tolkning på att 

Viggo har ett djupare problem än så, nämligen att stölderna är tvångsbaserade och sker per 

automatik, kanske till och med mot hans vilja. Detta blir tydligare i andra exempel jag tar upp 

i 7.4.2. 



 

30 
 

Alrik och Viggos mamma, som är en osedd karaktär i boken, tampas med vad som högst 

sannolikt är alkoholism även om detta inte uttryckligen nämns i berättelsen. Effekterna av 

detta har bevisligen påverkat pojkarna rejält. I bokens slutskede minns Alrik ett tillfälle när 

hans mamma låste ut Viggo i trappuppgången så att denne fick stå och gråta i ensamhet under 

en längre period. (s. 123) Detta behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till alkoholism och 

det är inte heller otänkbart att en förälder tar till sådana medel i stundens hetta för att 

disciplinera ett barn, men sättet som Alrik fraserar det tyder på att det inte bara hände en gång. 

När pojkarnas tuffa uppväxt nämns så är det ofta i samband med mammans oidentifierade, 

men enligt min tolkning underförstådda, alkoholism. Jag ser det därför inte som en slump att 

denna incident nämns på det sättet som den gör av Alrik. 

7.4.2 Tal 

Tidigt i boken, när Alrik och Viggo är på väg till sin första skoldag, stjäl Viggo en äldre 

kvinnas mobiltelefon medan pojkarna har en konversation med henne. Alrik märker detta, 

lämnar tillbaka den, och säger sedan: 

– Du är ju dum i huvudet på riktigt, säger Alrik till Viggo när de börjar gå mot skolan igen. Du är en 

jävla tjuv och du kommer att sabba det här! Fattar du inte att Laylah och Anders är bra? Du kommer 

väl ihåg hur det var på det förra stället? (s. 12) 

Detta är första, men långt ifrån sista, gången Viggo stjäl något i berättelsen. Alriks hänvisning 

till ”det förra stället”, något som inte utvecklas närmre, tyder på att Viggo har en påtaglig 

historik när det kommer till stölder, och att detta karaktärsdrag kanske till och med hade 

direkt inverkan på att pojkarna var tvungna att byta fosterhem. Det tycks alltså vara djupt 

rotat. Senare i boken, när Magnar upprepar sig flera gånger om, reflekterar Viggo kring detta 

på följande sätt: 

Viggo ser upp på Magnar. Har gubben en sjukdom som gör att han måste upprepa allt? Säga allt två 

gånger. Viggo har hört talas om sådana tvångsbeteenden. Typ att man måste trycka på lysknappen tre 

gånger när man lämnar ett rum. (s. 33) 

Dessa tankar från Viggo är intressanta då de visar på att han känner till tvångsbeteenden, 

vilket potentiellt tyder på att han kommit i kontakt med dessa förut. Denna kontakt kan vara 

grundad i att han själv fått en diagnos eller blivit anklagad för att ha tvångssyndrom, men det 

är naturligtvis inte heller otänkbart att han hört om det rent allmänt. Kanske är det mest 

intressanta i sammanhanget att Viggo inte reflekterar utifrån sig själv vid detta tillfälle utan 

endast fokuserar på Magnar. Det förefaller ironiskt med tanke på pojkens egen problematik, 
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även om det samtidigt är logiskt, eftersom han ofta stjäl omedvetet. Ur den synvinkeln skulle 

en tolkning kunna göras att Viggo inte känner igen sig i Magnars beteende just för att han är 

ovetande själv om det han gör, alltså sker en sorts förnekelse. 

Alrik är den karaktär som ger oss bäst insikt i hur pojkarnas mamma är som person då 

skildringarna av henne främst äger rum när Alrik tänker tillbaka på olika minnen av henne. 

Dessa tankar är huvudsakligen av negativ karaktär, som när han minns att vuxna i hans närhet 

”alltid pratade om att deras mamma var sjuk”, en sjukdom som gjorde att hon drack mycket 

och ”ibland bara [kunde] försvinna och lämna dem ensamma hemma” (s. 9-10). Ett mer 

positivt minne dyker upp i bokens slutskede när pojkarna tänker tillbaka till ett besök på 

Gröna Lund, men detta minne har en mörk slutklang: 

Den dagen mådde mamma bra. Nästan hela dagen. (s. 113) 

Alriks och Viggos mamma som karaktär definieras främst genom sin sjukdom. Det finns 

tillräckligt med underliggande text för att en god tolkning ska kunna göras att hon är 

alkoholist, men det som är mest talande är kanske de olika handlingar som detta leder till, 

sedda ur Alriks tankeperspektiv. Mamman tycks försöka sitt bästa, hon mår bra nästan hela 

dagen, men misslyckas, vilket skapar bilden av alkoholism som något som inte bara bryter ner 

individen utan även familjen. 

7.4.3 Utseende 

Alriks och Viggos mammas utseende skildras en enda gång i hela berättelsen, och det är när 

Alrik tänker följande: 

Alrik tycker att Laylah ser yngre ut än mamma. (s. 12) 

På egen hand kanske inte detta ser ut att bära alltför mycket mening, men åter igen får vi röra 

oss mot sammanhanget. Innan Alrik gör denna iakttagelse så har det klargjorts för läsaren att 

Laylah är betydligt äldre än pojkarnas mamma, med två vuxna barn som flyttat hemifrån. 

Dessutom nämns det i detta kapitel för första gången att mamman har någon form av 

sjukdom. Med detta som bakgrund, och i åtanke att detta är enda gången mammans utseende 

skildras på något vis i boken, gör jag en enligt mig rimlig tolkning att detta är menat att 

illustrera mammans fysiska tillstånd baserat på hennes alkoholism. Hon ser äldre ut än Laylah 

för att hon lider av en sjukdom som påverkar henne både mentalt och fysiskt. 
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7.4.4 Värdegrund 

Genom detta motiv finner jag kopplingar till tre av de fem värden som värdegrunden ska 

förmedla, nämligen människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, samt solidaritet 

med svaga och utsatta. 

Dessa tre samspelar mest utifrån de konsekvenser som är direkta påföljder av de två mentala 

åkommor som boken porträtterar. Vi ser tecken på människolivets okränkbarhet och alla 

människors lika värde i att Viggo sällan benämns som en sämre person trots sina problem 

med stöld. Vid ett senare tillfälle i boken förlitar sig till och med Estrid på att Viggo faktiskt 

ska stjäla hennes nyckel då detta agerar katalysator till pojkarnas test, alltså kampen mot 

mörkervarelsen i biblioteket. Detta karaktärsdrag injiceras i Viggo på ett sådant sätt som gör 

att det blir tydligt att omgivningen ändå älskar honom för den han är och är villiga att ge 

honom stöd, vilket yttrar sig i det tredje värdet, solidaritet med svaga och utsatta. Denna 

solidaritet ser vi också tecken på i hur pojkarna till att börja med fått möjlighet att bo hos 

Anders och Laylah. Det är inte helt tydligt om familjen känner till Viggos problematik, men 

det är desto mer sannolikt att mammans historik som alkoholist är något pojkarnas nya 

fosterföräldrar vet om. Det kan konstateras att pojkarna är offer för något de inte kan rå för, 

och omgivningen visar solidaritet genom att ändå ta hänsyn till dem. 

Mest, dock, tror jag att bokens vilja att illustrera psykiska sjukdomar kan utgöra en bra bas för 

klassrumsdiskussion. Det är en olycklig sanning att många barn har föräldrar som lider av 

någon form av alkoholism, och genom att läsa om dessa karaktärer och ge elever chans att 

diskutera det liv de lever öppnas en dörr för djupare förståelse kring sådana omständigheter. 

7.5 Motiv 3: Utanförskap och mobbning 
Det tredje motiv som jag funnit är utanförskap och mobbning vilket behandlar dels Alrik och 

Viggos känsla av att befinna sig utanför stadens gemenskap samt den mobbning de erfar från 

Simon och dennes far, Thomas. Detta inkluderar även perspektiv på hur mobbare porträtteras 

i berättelsen. 

7.5.1 Handling 

Simon och hans far Thomas är bokens tydliga antagonister i den bemärkelse att de 

kontinuerligt försöker ställa till problem för Alrik och Viggo. De visar också på en tendens till 

att vara grymma utan större anledning, som när Simon attackerar Viggo tillsammans med sina 

tre vänner, vilket skapar ett hjälplöst ”fyra mot en” scenario för Viggo (s. 19). Detta visar på 

en vilja att vara våldsam, vilket också yttrar sig senare i boken när Simon sparkar ner en 
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gatlykta när han inte lyckas få tag på Alrik och Viggo (s. 95). Jag kommer gå in mer på detta i 

7.5.2. 

Både Simon och Thomas porträtteras som svaga genom att deras handlingar pekar på att de 

ger sig lätt när någon säger emot. Simon och hans vänner ger upp kampen när de får syn på 

Magnar (s. 93) och Thomas visar på en liknande feghet när det kommer till just Magnar. 

Följande sker efter att Thomas gett en utläggning om att pojkarna förtjänar ett värre straff än 

vad de fått för bråket på skolgården: 

Thomas ser trotsigt tillbaka på Magnar, men till slut slår han ner blicken och säger inte emot. Magnar 

vänder sig till Viggo igen. (s. 35) 

Blicken som Thomas ger Magnar börjar starkt, ”trotsigt”, men han ger sig fort. Eftersom både 

Simon och Thomas tar avstånd när de får motstånd av Magnar kanske detta tyder på en 

djupare koppling mellan de båda parterna, men eftersom detta inte utforskas i boken så är en 

rimlig tolkning att Simon och Thomas, i rollen som mobbare, verkar vara översittare som är 

vana att få som de vill. När de möter motstånd blir därmed resultatet att de ger upp. 

7.5.2 Tal 

Det är tydligt att Alrik och Viggo inte är önskade av alla parter i Mariefred, vilket Simon och 

Thomas kontinuerligt illustrerar. På Viggos allra första rast haglar glåporden, då Simon dels 

förolämpar Viggos fysiska ställning genom att kalla honom ”Spinko” (s. 15), men också 

senare går steget längre och kallar honom ”jävla Stockholmsunge” (s. 19). Båda dessa 

yttranden tolkar jag som att Simon direkt bestämt sig att ogilla Viggo, men det senare, som 

åkallar Viggos hemort, ger starkare inblick i varifrån hatet kommer. Det handlar om att vara 

från någon annanstans än Mariefred, och detta utanförskap är något som Alrik och Viggo 

tampas med vid flera tillfällen i berättelsen. Simons otrevliga tendenser är dock inte 

begränsade till Viggo utan även gentemot skolgården i stort. En tjej viskar följande till Viggo: 

– Det är alltid samma fyra killar som börjar varje rast. Det är så himla fuskigt. (s. 16) 

Detta talar till Simons bredare roll som mobbare då han tycks se sig som kung på skolgården 

(vilket kapitlets namn, ”King på skolgården”, speglar genom dubbelmening eftersom de också 

spelar just King) tillsammans med sina tre vänner, som i sammanhanget behandlas som hans 

undersåtar. Hans oförmåga att släppa på sin roll som just skolgårdens kung visar sig också 

senare i boken när han och hans gäng dyker upp för att slå ner Alrik och Viggo, till och med 

döda dem, enligt Simon själv (s. 91). 
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Efter det inledande bråket på skolgården får läsaren successivt ta del av Thomas, Simons far, 

egna tendenser till orättvisa. Alrik har en känsla redan på skolgården av att känna sig 

utstuderad av någon, vilket visar sig vara Thomas (s. 17). Om denna känsla ska tolkas som 

genuin så innebär det att Thomas redan innan, precis som sin son, bestämt sig för vad han 

tycker om Alrik och Viggo. Dessa förutfattade meningar yttrar sig alltså på olika vis i två 

olika karaktärer: Simon, som är en ung pojke, går direkt på glåpord och våld. Thomas, som är 

vuxen, ägnar sig istället åt en sorts psykologisk krigsföring som går ut på att bevaka Alrik. 

Detta stärks ytterligare senare när pojkarna sitter hos sjuksyster och denne ber dem berätta sin 

version av bråket för Thomas. Alrik känner att det inte finns någon poäng i det eftersom han 

anar att Thomas ”redan [har] bestämt sig” (s. 23). 

Steget längre går Thomas senare i berättelsen när Alrik, Viggo och samtliga vuxna samlas 

hemma hos Anders och Laylah. Här visar han tydligt och omaskerat på sina åsikter om 

pojkarna: 

– Ganska illa när man använder händerna för att kasta sten och slåss, säger Thomas syrligt. Tvåhänthet 

kan också vara ett tecken på ADHD. Det kanske är därför de hamnar i slagsmål så ofta. Det här var väl 

inte första gången vad jag förstår. Vi har haft möte om er i Mariefredsskolan innan ni kom hit. Och du 

Viggo! Vad jag har förstått så har du lite svårt att hålla fingrarna i styr. Ficktjuvar och snattare 

tolererar vi inte här i Mariefred ska du veta. (s. 35) 

I rollen som lärare på den aktuella skolan så är detta uttalande snudd på oförlåtligt. Thomas 

avslöjar att skolan haft möte om pojkarna, att Viggos problem med stöld (se 7.4) är allmänt 

känt och bidrar kraftigt till pojkarnas redan existerande känsla av utanförskap. Han må inte ta 

till fysiskt våld, men att ta till uttalanden i stil med ovanstående som till och med nämner 

ADHD är definitivt enligt mig en form av psykologiskt våld, och utan tvekan tecken på 

mobbning. Det bör poängteras att även om Thomas säger att ett möte har skett på skolan så är 

det inget som säger att resterande personal ogillar pojkarna. Däremot är det rimligt att anta att 

han formulerar det på det sättet just för att det ska göra lite extra ont i Alrik och Viggo. 

Alrik är den som, inom ramen för berättelsen, mest känner sig utanför. Även om han inte 

uttalat säger det så är det en tolkning jag gör utifrån flera uttalanden i boken, varav många 

grundar sig i hans syn på vuxna, och vad han upplever som svek från deras sida. I ett avsnitt 

tänker han på ”typer som Thomas” och ”jävla vuxna” (s. 26) vilket indikerar att det inte är 

första gången något hänt mellan honom och vuxna. Denna infekterade relation visar sig också 

i Viggo när han vid ett tillfälle ber om ursäkt ”per automatik” fast han inte gjort något fel (s. 
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65) och senare också mumlar ”förlåt” i sömnen (s. 69). Det faktum att det sker per automatik 

och i sömnen vittnar om något djupare än att det bara är enkla ursäkter. Min tolkning är att 

Viggo genom tidigare tråkiga upplevelser med vuxna har utvecklat en sorts försvarsmekanism 

vilken, i likhet med hans benägenhet att stjäla saker, sker till stor del omedvetet. 

Denna brist på tilltro visar sig också när Alrik vid två tillfällen i boken rättar Viggo när den 

senare kallar Anders och Laylah för sitt hem, med vilket Alrik menar att det är enbart deras 

hem och inte pojkarnas (s. 32 & s. 112). Det kan dock argumenteras att detta också kommer 

från en känsla av otillräcklighet eller osäkerhet, exempelvis att Alrik själv inte tycker de 

förtjänar ett så fint hem, eller att han inte vet om huruvida de kommer få stanna kvar eller 

inte. Min tolkning är dock att åtminstone en del av detta bottnar i just brist på tilltro eftersom 

detta är ett återkommande ämne i boken. 

7.5.3 Utseende 

Sättet Simons utseende skildras på i boken säger mycket om hans karaktärisering, och bredare 

sätt, hur mobbare porträtteras. Vid den ursprungliga kampen på skolgården så beskrivs Simon 

som att ”[han] försöker komma på vad som är kul” (s. 19) och på samma sätt återges hans 

ansikte senare, då i orden av att hans ansikte ”dras ihop i en fundersam grimas” (s. 91). Det 

dessa två situationer har gemensamt är att utseendebeskrivningarna kommer direkt efter att 

Viggo sagt något slagkraftigt som Simon tydligen inte riktigt förstår. Tillsammans skapar 

detta enligt min tolkning en bild av Simon som en aning dum, och det förefaller som tanken 

här är att måla antagonisten i ett negativt ljus. Detta, tillsammans med den feghet som Thomas 

uppvisar (7.5.1), bidrar till att illustrera bokens mobbare som innehavare av kvaliteter som 

generellt sett ses som negativa. 

7.5.4 Miljö 

Följande uttalande, som äger rum hos sjuksyster efter bråket på skolgården, sker när Simon 

berättar sin version av dagens händelser för Thomas: 

– Jag lovar, pappa. Det var Viggo som började tjafsa när vi försökte lära honom reglerna i King. Han 

blev helt galen … och sedan … och sedan kom hans storebrorsa och slog oss. Jag har inte gjort något, 

hulkar Simon. (s. 22) 

Det är tydligt utifrån de tidigare inblickar berättelsen ger i Simons karaktär att detta är 

skådespel, ämnat att manipulera Thomas. Detta lyckas också och Thomas tar direkt sonens 

parti. Naturligtvis är det inte otänkbart att en förälder i första hand förlitar sig på barnets 
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uttalanden om en konflikt uppstår, men det faktum att Thomas också är lärare på skolan, och 

därmed borde vara opartisk vid den här situationen, gör det hela betydligt värre. Då det 

dessutom också framkommit av tidigare tolkningar att Thomas själv har förmåga att vara en 

negativ influens för sin omgivning så vittnar detta utbyte enligt mig på en social miljö i 

hemmet som har förmåga att vara skadlig. Det är rimligt att anta att både far och son delar 

värderingar i detta avseende men Thomas, som i rollen som förälder har möjlighet att avstyra 

detta, tar inte chansen att se båda parters perspektiv. 

7.5.5 Värdegrund 

Genom detta motiv finner jag kopplingar till fyra av de fem värden som värdegrunden ska 

förmedla, nämligen människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, samt solidaritet med svaga och utsatta. 

Resultaten här består främst av hur Simon och Thomas inte lever upp till ovanstående värden. 

Simon och Thomas bestrider människolivets okränkbarhet genom att kontinuerligt kränka 

pojkarna på olika grunder (inklusive geografisk hemvist och möjliga psykiska sjukdomar). 

Individens frihet och integritet samt alla människors lika värde ifrågasätts av mobbarna då de 

förföljs på sin fritid av Simon, inte får en möjlighet att göra sig förstådda av Thomas, och 

kritiseras genomgående av båda parter på grunder som rör vilka de är som personer. Detta 

görs ännu värre av det faktum att Simon är en ung pojke och Thomas en vuxen man, så 

mobbningen sker från två separata håll samtidigt, både inom den unga och den vuxna 

dimensionen. Någon solidaritet med svaga och utsatta visar mobbarna inte heller på då de 

direkt har format sin uppfattning om pojkarna innan de ens börjat skolan, och visar inga 

tecken på empati eller allmän vilja att acceptera dem. 

Inom ramen för en klassrumsdiskussion så ger detta motiv en tydlig grund att stå på. Att 

diskutera de värden som värdegrunden ska förmedla behöver inte nödvändigtvis enbart göras 

med goda exempel som eleverna ska leva upp till, utan kan också synliggöras genom hur man 

inte ska bete sig, som i fallet Simon och Thomas. 

7.6 Motiv 4: Styrkan i syskonrelationen 
Det fjärde och sista motiv som jag funnit är styrkan i syskonrelationen vilket behandlar två 

separata syskonrelationer som speglar varandra på flera sätt: Alrik och Viggo samt Magnar 

och Estrid. Det huvudsakliga fokuset här ligger på hur Alrik kontinuerligt beskyddar sin yngre 

bror och hur Magnar och Estrid kompletterar varandra som jämlikar inom ramen för det 

arbete de gör som bibliotekets väktare. 
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7.6.1 Handling 

Det är tydligt och återkommande att Alrik känner sig manad att beskydda sin yngre bror. 

Redan i det kapitel där bröderna introduceras sker detta när Viggo slänger stenar på 

lyktstolpar och Alrik slår dem ur hans hand (s. 9), och inte långt efter när Alrik slänger sig 

över Simon för att slita bort honom från Viggo vid slagsmålet på skolgården (s. 19). Båda 

dessa tillfällen kännetecknas av en reflexartad snabbhet, Alrik är framme och beskyddar 

Viggo snabbare än han hinner reflektera över vad som sker. Detta tyder enligt min tolkning på 

en djupt rotad vilja att beskydda, samt också såklart syskonkärlek. 

Detta behov av att beskydda sitt yngre syskon speglas i relationen mellan Magnar och Estrid. 

Här är det inte lika uttalat, men det kan urskiljas i den handlingskraft som Estrid ofta visar, 

vilket Magnar inte gör i lika stor grad. Det är Estrid som dödar den första mörkervarelsen som 

introduceras i berättelsen (s. 8), vilket hon gör genom en handling som tycks påvisa att detta 

är något hon gjort många gånger förut. Långt senare i berättelsen när de båda syskonparen 

kämpar mot Laylah, som då är under Nidstångens influens, blir Magnar snabbt nedslagen. 

Estrid attackerar då direkt Laylah (s. 102) på vad jag tolkar som ett liknande reflexartat vis 

som Alrik tidigare i berättelsen när han beskyddar Viggo. Denna förmåga att direkt skrida till 

handling när syskonet är i fara tyder på synnerligen starka band. 

7.6.2 Tal 

Vid ett tillfälle i boken tänker Alrik tillbaka på när hans och Viggos mamma försvann i tre 

dagar. Efter att ha tagit hand om sin yngre bror under den perioden, sju år gammal, ringde han 

till slut 112 vilket ledde till att de blev hämtade av socialen (s. 26). Detta ger insikt i exakt hur 

djupt rotad Alriks vilja att beskydda Viggo faktiskt är då den bevisligen har existerat sedan 

tidig ålder. Från detta kan också tolkas att det ursprungliga behovet att beskydda kanske inte 

bara är baserat i Alriks godhet utan snarare en sorts nödvändighet. När mamman försvann 

hade Alrik inget annat val än att göra det bästa av situationen trots sin unga ålder. En rimlig 

slutsats här är att Alrik inte bara beskyddar sin bror utifrån kärlek, utan också utifrån en 

känsla av plikt som ofrivilligt placerats inom honom. 

Det finns fler exempel på Alriks plikttrogenhet som stärker denna tolkning. När pojkarna för 

första gången går ner för trapporna som leder till biblioteket så tänker han på följande sätt: 

Egentligen vill han vända om. Han vill inte alls gå ner här, men … Så försöker han mota bort den där 

obehagskänslan. Lugn och fin. Nu ska de göra som de blir tillsagda. Inget strul. Inte göra Anders och 

Laylah besvikna. (s. 43) 
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Trots en tydlig känsla av obehag så gör sig plikten påmind: ”Inte göra Anders och Laylah 

besvikna”. Alrik tycks vara väldigt rädd för att svika folk vilket alltså inte bara innefattar 

Viggo utan även Anders och Laylah. Viktigt att poängtera är dock att i det här sammanhanget 

kan det diskuteras att ett svek mot Anders och Laylah faktiskt också är ett svek mot Viggo, 

eftersom det potentiellt skulle kunna äventyra levnadssituationen. Dessa tankegångar 

återkommer vid två andra tillfällen i berättelsen, dels när Alrik överväger att inte följa med ut 

mitt i natten och leta efter Nidstången men ändå väljer att göra det för Viggos skull (s. 66) och 

senare när han misstänker att Laylah, under Nidstångens influens, genuint har börjat ogilla 

pojkarna (s. 87). Det sistnämnda är kanske extra intressant då Alrik är väldigt snabb med att 

skylla på sig själv i situationen; tanken att beskylla Viggo verkar inte göra sig påmind. 

Känslan av att vilja beskydda den yngre brodern tycks alltså sträcka sig långt bortom det 

fysiska. 

Inom berättelsens ramar tycks Magnar och Estrid ofta beskrivas genom såna handlingar och 

talaktioner som främjar synen på dem som ett motsatspar. Där Magnar föredrar sina böcker så 

föredrar Estrid att slåss. Där Magnar ofta beskrivs som snäll så beskrivs Estrid ofta som 

sträng, som när de båda syskonparen letar efter Nidstången och Magnar försöker lugna ner 

pojkarna medan Estrid istället fräser åt dem att fokusera (s. 75-76). Deras smått antagonistiska 

relation, som emellanåt speglar Alrik och Viggos broderliga munhugg, gör sig påmind på 

andra sätt. Ett exempel på detta är när pojkarna besöker det äldre syskonparet i syfte att hitta 

ett sätt att få bort Nidstången från trädgården: 

Den [motförbannelsen] måste vi lära oss utantill i så fall, för inga böcker får tas med ut från 

biblioteket, säger Magnar. 

– Tja, eller så skriver du av motförbannelsen på en papperslapp som vi tar med oss till trädgården, 

säger Estrid torrt. (s. 96) 

I detta utbyte illustreras Estrids handlingskraft och kvicktänkthet som starkare än Magnars, 

men det skapar också en negativ bild av Magnar i hur Estrid så stelt, ”torrt”, avböjer hans 

förslag. Just adjektivet ”torrt” kan här tolkas som en form av sarkastisk humor men det ligger 

inte helt i linje med hur Estrid i övrigt porträtteras i boken, så det är enligt mig svårt att 

fastställa. 

Helt tydlig blir inte dynamiken mellan Magnar och Estrid förrän mot slutet av boken. Här 

diskuterar karaktärerna kring begreppet ”begåvning” och vad det innebär att vara begåvad. 

Estrid avslöjar att Magnar ursprungligen hade lättare för att slåss, vilket medförde att Estrid 
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var tvungen att kämpa hårdare, medan hon ”grät och slet” (s. 117). Detta kan tolkas som en 

inblick i Estrids strängare disposition och tendens att vara mer allvarlig än Magnar; en 

konsekvens av att genom livet få ha tagit större ansvar och arbeta hårdare. Om sin bror säger 

sedan Estrid: 

– Och Magnar blev vass på att hitta i biblioteket och att tyda texterna. Det är hans begåvning, viskar 

Estrid till Alrik. Men det säger jag inte högt så ofta, för då blir han så mallig. (s. 117) 

Genom detta blir det enligt min tolkning tydligt vad deras dynamik faktiskt består av och det 

är att de kompletterar varandra. Med detta uttalande som ”facit” och tidigare händelser som 

”frågor” framstår det som att karaktärerna inte är menade att vara motsatspar utan de fungerar 

snarare som två halvor av en hel. Det spelar ingen roll vem som slåss och vem som läser 

böcker, vem som är man och vem som är kvinna eller vem som är äldst och vem som är yngst. 

Det är min tolkning att Magnar och Estrid fungerar som förebilder för Alrik och Viggo, där 

det viktigaste är att samarbeta. Estrids avslutande ord, att hon inte säger att Magnar är duktig 

så ofta eftersom han då blir mallig, är också ett typiskt exempel på den form av komiska 

småaktighet som ofta skildras i syskonrelationer, vilket vi även kan se i Alrik och Viggo.  

7.6.3 Utseende 

Där Magnar i boken oftare beskrivs i termer av vad han gör så beskrivs Estrid oftare i termer 

av hur hon ser ut. Estrid beskrivs på följande sätt när Alrik träffar henne första gången: 

Alrik vänder sig om och får syn på en kvinna med likadana gröna arbetskläder som mannen. Hon står 

bredbent med armarna i kors och tittar strängt på Alrik. Ögonen är ännu grönare än kläderna och får 

Alrik att tänka på en katt. När hon ser på honom reser sig håren på hans armar. (s. 30) 

De gröna ögonen nämns också senare i berättelsen och likställs då med ett rovdjurs (s. 63). Ur 

tolkningssynvinkel är det intressant dels att uppmärksamma hur mycket mer fokus som läggs 

på att ge läsaren en bild av Estrids utseende jämfört med Magnars, men ännu mer så är vad 

som faktiskt skrivs. Att stå ”bredbent med armarna i kors” och att ha ”likadana gröna 

arbetskläder som mannen” kan tolkas som försök att porträttera henne som mer traditionellt 

maskulin, vilket i så fall skulle gå hand i hand med hennes roll som den mer fysiskt aktiva och 

stränga av syskonen. Detta kan också tydas som ett ytterligare försök att gå bort från 

traditionella könsroller inom den dynamik som Magnar och Estrid delar. 
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7.6.4 Värdegrund 

Genom detta motiv finner jag kopplingar till fyra av de fem värden som värdegrunden ska 

förmedla, nämligen människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 

Både Alrik och Estrid visar genomgående på solidaritet med svaga och utsatta i hur de 

beskyddar sina yngre bröder. Estrid gör detta främst när situationen kallar på fysisk aktion 

men för Alrik tycks det vara en stor del av hans karaktär då han kontinuerligt beskyddar 

Viggo oavsett om det handlar om fysisk eller verbal konflikt. Genom detta syns också 

människolivets okränkbarhet då Viggo regelbundet hamnar i kränkande situationer där Alrik 

genast ingriper. 

Alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män syns enligt mig främst i 

hur boken porträtterar Magnar och Estrid, de är olika men ändå jämlika, och det är ingen som 

hävdar att den ena är bättre än den andra trots att de har olika begåvningar. De ses som 

jämställda i den roll de har som bibliotekets väktare och enligt min tolkning framställs de som 

lika oumbärliga. Estrid beskrivs också i termer som är traditionellt maskulina, i form av hur 

hon klär sig och att hon föredrar att slåss mer än Magnar gör, vilket gör att boken potentiellt 

öppnar upp för en klassrumsdiskussion om att kön inte spelar någon roll när det kommer till 

vad man är bra på eller inte. 

8. Diskussion 
I denna avslutande del diskuterar jag kring mina resultat och ger förslag på vidare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 
Baserat på de resultat jag funnit bedömer jag att PAX: Nidstången utgör en god grund för 

diskussion av värdegrundsfrågor. Samtliga av de fem värden jag isolerat utifrån temat 

värdegrunden, de värden som ska gestaltas och förmedlas enligt läroplanen, återfinns i någon 

mån genom de motiv jag urskilt med hjälp av indirekt karaktärisering som metod. 

Dessa värden har visat sig på lite olika sätt. I vissa motiv finns tydliga förebilder i form av 

karaktärernas beteenden som då kan utgöra grund för diskussion i klassrummet, som Alriks 

förmåga att vara beskyddande gentemot Viggo och hur Anders och Laylah skapar ett tryggt 

hem för bokens huvudpersoner. I andra fall har värdena gestaltats genom hur man inte ska 

bete sig, som när Simon och Thomas gör livet surt för pojkarna. Båda dessa infallsvinklar är 



 

41 
 

enligt mig lika goda när värdena ska diskuteras och öppnar olika dörrar när det kommer till 

typen av problematisering. 

Detta går också tillbaka till lärarens roll som jag diskuterar i avsnitt 2. Det är min uppfattning 

att verktyget definitivt existerar och har starkt innehåll, men i slutändan faller det mycket på 

hur läraren väljer att arbeta med det. Skardhamar (1994), Norberg (2003) och Andersson 

(2010) pekar alla i någon mån på elevens förmåga att växa med innehållet utifrån hur det 

används, och här gör sig lärarens inflytande högst påtagligt. Men hur det ska arbetas med var 

heller aldrig syftet att visa med denna uppsats, utan istället inkluderade jag den diskussionen 

just för att det inte heller kan blundas för. 

Skulle jag utföra denna uppsats igen skulle jag kanske lagt mer vikt på det insamlade 

materialet från skolor då antalet svar inte alls blev så omfattande som jag hade hoppats, 

kanske beror detta på att mitt utskick var för långt eller för komplicerat, men det är bara en 

egen tanke jag har. I detta fall kompletterades skolundersökningen med en egen 

undersökning, samt egen empirisk erfarenhet hämtad från mycket eget arbete i skolans värld, 

vilket ändå gjorde att en bild kunnat skapas som till synes stämmer överens med verkligheten. 

Detta innebär att valet av bok ändå uppfyller kriterierna för att vara populär, vilket gör att jag 

känner mig säker i dess relevans sett utifrån de frågeställningar som utgjort denna uppsats 

syfte. 

Jag hoppas att den yrkesverksamma lärare som eventuellt läser detta får lite mer kött på benen 

när det kommer till lämpliga verktyg att använda i arbetet med värdegrundsfrågor i 

klassrummet, och jag skulle definitivt rekommendera PAX: Nidstången i stort, särskilt med 

tanke på den ypperliga lärarhandledning som också existerar. Det faktum att boken är 

centrerad i svenskundervisningen gör också att den som verktyg även kan användas inom 

ramen för ordinarie undervisning, även för de skolor som inte avsätter särskild tid på schemat 

för värdegrundsarbete. Arbetet med värdegrunden ska ju, trots allt, genomsyra hela 

verksamheten. 

När jag själv påbörjar min bana som professionell lärare kommer jag ta detta med mig och 

utan tvekan pröva boken i klassrummet, och om diskussionen kring värdegrundsfrågor inte 

fungerar så bra som tänkt så vet jag i varje fall att mina elever kommer ha kul med läsningen, 

vilket även det är av stor vikt. 
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8.2 Förslag på vidare forskning 
Det är min uppfattning att mer forskning som hjälper lärare i arbetet med värdegrundsfrågor 

borde ligga högt i prioriteringsordningen. Forskningsfältet ser, som jag förstått det, positivt ut 

när det kommer till detta. Dahlbäck (2017) visar i sin nysläppta avhandling att viljan att 

utforska hur skönlitteratur kan användas i arbetet med värdegrundsfrågor definitivt finns där 

och är aktuell på högre akademisk nivå. 

Det verkar inte heller som jag är ensam när det kommer till denna uppfattning. Det finns ett 

stort antal studentuppsatser som har värdegrundsfrågor i fokus, och flera av dessa (varav vissa 

agerat stor inspiration) behandlar också just motivstudier med skönlitteratur som ansats. 

Dagens studenter är ju trots allt potentiellt morgondagens forskare på högre nivå, och jag ser 

det som positivt att det verkar finnas en trend att vilja utforska detta närmre. 

Naturligtvis måste inte forskningen vara grundad just i skönlitteratur, men det faktum att detta 

ryms inom ordinarie undervisning, samt är en del av kursplanen för svenska, gör också att det 

finns en kontinuerlig ämnesdidaktisk koppling i arbetet, vilket är att betrakta som en fördel 

enligt mig. 

Arbetet med värdegrundsfrågor är ett brett område och ju fler verktyg lärare har, i synnerhet 

sådana som även eleverna finner mening i att ta del av, desto bättre. Detta främjar inte bara 

forskningsvärlden utan även den yrkesverksamma lärarens arbete. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Utskickat e-mail till skolor 
Hej! 

Jag heter Andreas Borgelind och studerar på grundskollärarprogrammet inriktning årskurs 4-6 på Södertörns 

högskola.  

Just nu skriver jag min avslutande uppsats för utbildningen och har då valt att forska kring lämpliga verktyg för 

arbete med värdegrundsfrågor. Mitt mål är att undersöka en populär skönlitterär bok för åldersgruppen 9-12 och 

se om dess innehåll behandlar områden som ligger i linje med det som står i värdegrundsavsnittet av Lgr 11.  

Jag kontaktar dig för att se om du som rektor skulle kunna tänka dig att svara på ett par frågor som skulle vara 

till extremt stor hjälp i insamlandet av information till min uppsats.  

Om du vill/kan svara själv eller vidarebefordra dessa frågor till någon (eller några) lärare som vill återkomma så 

skulle jag vara otroligt tacksam. Jag kan tänka mig att vissa av frågorna är lättare att svara på för en lärare än för 

skolans rektor.  

Naturligtvis förblir skolan anonym i uppsatsen tillsammans med allt material jag samlar in från er.  

Frågorna följer nedan:  

1. På vissa skolor är arbete med värdegrunden numera ett eget ämne på schemat, är det så på er skola? Om ja, 

hur lång är den lektionen (eller de lektionerna)?  

2. Om inte, hur mycket tid bedömer du läggs på arbete med värdegrundsfrågor under en genomsnittlig vecka?  

3. Kan du nämna ett par böcker eller bokserier som du känner igen bland skolans elever i åldersgrupp 9-12 

(ungefär årskurs 4-6)? Verkar det som att eleverna gillar eller ogillar de exempel du nämner? 

Jag vill ge ett enormt tack på förhand för svar, och för bidraget till forskning kring hur man kan främja arbetet 

med värdegrundsfrågor i skolan.  

Med vänliga hälsningar,  

Andreas Borgelind  

Södertörns högskola 
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