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Sammanfattning 

 

 

Vi har gjort ett högläsningsläromedel för åk 2-3 med syfte 

att väcka intresse för och behandla frågor om skolans 

värdegrund. Till läromedlet har vi skapat en hemsida med 

övningar som man kan jobba med i samband med att man 

läser boken. Berättelsen behandlar också flera historiska 

moment som varit viktiga ur en demokratisk synpunkt. Vi 

ville göra ett läromedel i skönlitterär form eftersom vi 

tycker det är ett roligt och givande arbetssätt för vår 

tilltänkta målgrupp. Vår arbetsprocess har bestått av 

insamling av forskning, skrivande av boken, planerande av 

arbetsövningar samt skapande av hemsidan. Vi har även fått 

synpunkter på vår produkt av en lärare för att skaffa oss en 

uppfattning om hur vårt läromedel kan fungera i 

verkligheten.  
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1.0 Vår produkt 
1.1 Koncept  

Vår idé har varit att göra ett värdegrundsläromedel för åk 2-3 i form av en högläsningsbok 

med tillhörande arbetsuppgifter och diskussionsfrågor på en hemsida.  

 

1.2 Bakgrund  

Vi har valt att göra ett högläsningsläromedel med inriktning på värdegrund för att vi upplevt 

att det finns ett underskott på läromedel som behandlar just värdegrund. Detta är något vi 

upplevt själva under våra VFU-perioder samt sett efter att ha sökt efter värdegrundsläromedel 

vid ett antal bibliotek och inte hittat något. I och med underskottet syftar vi med vårt material 

att komplettera redan befintligt material och utöka repetoaren av läromedel. Som redogörs 

nedan bör både högläsning (Agneta Edwards 2008) och värdegrundsarbete vara en del av den 

dagliga skolundervisningen (Matts Dahlkwist 2011). Vår idé är att kombinera högläsning 

med värdegrundsarbete i ett enda läromedel. Vi vill med vårt läromedel även utbilda om vissa 

historiska skeenden som varit viktiga ur en demokratisk synpunkt.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med vårt arbete är att skapa ett högläsningsläromedel med tillhörande arbetsuppgifter 

som behandlar värdegrundsfrågor i skönlitterär form. Läromedlet syftar till att väcka intresse 

för och öppna upp tillfällen för diskussion kring värdegrundsfrågor i klassrummet. 

 

2.0 Arbetsprocess 
Vår arbetsprocess har bestått av en rad olika valmöjligheter som vi har konfronterats med 

under arbetets gång. De områden vi har behövt fatta olika beslut inom är följande: 

– Vem gör vad? 

– Vilka är våra målgrupper? 

– Hur avgränsar vi oss? 

– Varför vill vi göra en berättelse? 

– Varför vill vi satsa på högläsning? 

– Varför ett värdegrundsläromedel? 

– Vilket innehåll vill vi ha i boken? 

– Vilket innehåll vill vi ha på hemsidan? 

Nedan återges en bakgrundsbeskrivning till alla de beslut vi tagit.  
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2.1 Arbetsfördelning 

När det kommer till arbetsprocessen har vi båda varit åtskilda gällande det praktiska arbetet. 

Tidigt i arbetsprocessen gjorde vi tydliga uppdelningar av vilka ansvarsområden vi båda har. 

Stephanie tog huvudansvaret för rapporten samt uppsamlandet av forskningen som ligger 

bakom den. Madelene tog i sin tur huvudansvaret för själva skapandet av produkten och kan 

därmed ses som författaren av boken samt hemsidan. Däremot har vi båda varit mycket 

delaktiga i alla beslut som tagits. Vilka ämnen som vi ville ha med i boken samt vad som 

skulle hända i varje kapitel bestämde vi gemensamt. Övningarna på hemsidan har vi båda 

utformat samt beslutat vilka rubriker vi ville ha i rapporten.  

 

Vi upplevde både fördelar och nackdelar med att dela upp arbetet på det här viset. Fördelarna 

är att eftersom vi båda koncentrerat oss på en sak var så har vi kunnat skapa två enhetliga och 

sammanhängande texter. Om vi båda varit lika delaktiga i båda texter, rapporten och 

berättelsen, hade de kunnat upplevas som ”spretiga” eftersom våra båda skrivsätt är så pass 

olika. Genom att dela upp oss har vi dessutom sparat mycket tid eftersom vi har kunnat jobba 

enskilt hemma istället för att sitta gemensamt och formulera all text. Nackdelarna med att vi 

har delat upp våra ansvarsområden är att vi båda blev lite distanserade ifrån varandras delar 

och det blev något svårare att hålla koll på vad som pågick inom det andra området än om vi 

inte hade delat upp oss. Detta märkte vi när vi läste, korrigerade och finputsade varandras 

texter.  

 

2.2 Målgrupper 

Vår produkt har flera olika målgrupper. Berättelsen riktar sig till elever i årskurs 2-3. De 

målgruppsanpassningar vi gjort i boken är bland annat att anpassa språket. Vi har försökt att 

undvika långa och komplicerade meningar och skapa förenklade förklaringar där förklaringar 

behövts som till exempel när vi i boken pratar om rösträtt.  

Hemsidan däremot är målgruppsanpassad för lärare och vuxna. Därmed har vi kunnat 

använda ett mer avancerat språk än i boken. Vi har försökt göra hemsidan så tydlig och 

lättnavigerad som möjligt så att även de som inte har datorvana ska kunna hitta rätt.  

Eftersom illustrationerna i boken och på hemsidan är där i främst estetiska syften är de 

riktade till både lärare och elever. Att produkten ska vara tilltalande på ett visuellt plan känns 

viktigt för oss. Bilderna kan dock även tjäna ett pedagogiskt syfte genom att hjälpa eleverna 

att föreställa sig hur saker som tidsmaskinen och Justis ser ut. Dock är våra illustrationer så 

punktvis uppdelade att det inte går att få en sammanhängande förståelse över berättelsen utan 

att läsa texten (Ann Boglind & Anna Nordenstam 2010). 

2.3 Avgränsning  

Värdegrunden är ett mycket brett ämne som måste integreras i skolverksamheten varje dag, i 

alla beslut, i alla årskurser (Dahlkwist 2011). Värdegrundsarbetet är dessutom mycket 

beroende av vilka frågor som dyker upp i klassen. Avgränsningarna vi gjort är alltså att 

försöka göra läromedlet så generellt som möjligt för att det ska passa in i många olika sorters 

klasser och utgöra en bred grund för diskussioner.  
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I läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 står följande: “Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla.” (Skolverket 2011 s.7). Det är dessa värdegrundspunkter vi har försökt 

behandla i vårt läromedel. Kritik mot värdegrunden diskuteras nedan. Det finns sju  

diskrimineringsgrunder; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

(ibid).  Dock har vi i vårt material exkluderat att behandla ålder som diskrimineringsgrund av 

den enkla anledning att vi upplevde att kapitlet som behandlar mobbing, där vi ville ha med 

kränkningar på grund av ålder, blev för rörigt och svårt att hänga med i. Vi blev alltså 

tvungna att avgränsa oss och valde då bort ålder. Dock är det viktigt att poängtera att barn 

kan bli diskriminerade på grund av ålder, både av vuxna och barn emellan. Detta är en 

diskussion vi lagt till på hemsidan för att diskrimineringsgrunden ålder inte ska falla bort helt 

ifrån vårt material.  

 

Övriga avgränsningar vi gjort är mängden exempelövningar vi listat på den tillhörande 

hemsidan. Eftersom värdegrundsarbetet är ett så pass omfattande område finns det förstås 

oerhört många olika sätt att arbeta med praktiska värdegrundsövningar i skolan. Vi har då 

försökt att lista varierade övningar som till exempel skrivövningar, diskussioner, 

grupparbeten, hemläxor och ritövningar snarare än många liknande övningar. Detta för att 

visa på att allt värdegrundsarbete inte måste följa samma arbetsmönster. 

 

2.4 Varför berättelse?  

Genom skönlitteratur lär sig läsaren mer än bara språk och läsning. Läsaren kan även, med 

rätt bok, utveckla känslor som empati, självkänsla och sympati, för att nämna några (Edwards 

2008). När det kommer till värdegrundsarbete är den här sortens känslor eftersträvansvärda.  I 

övergripande mål och riktlinjer i lgr11 (Skolverket 2011 s.12) står som skolans mål att varje 

elev ”kan leva sig in i och förstå människors situation och utvecklar en vilja att handla med 

deras bästa för ögonen”. Detta är ett långsiktigt mål som skolan har för alla elever, och är 

något man som lärare måste arbeta med under hela skolgången. Genom att läsa om karaktärer 

som visar olika känslor och upplever olika situationer får eleverna exempel att ta efter. I 

många fall rollspelar gärna barnen det de upplevt i en bok i form av lek. På så vis fortsätter de 

att bearbeta och leva igenom det de kommit i kontakt med i boken vilket är till hjälp när 

liknande situationer dyker upp på riktigt (Edwards 2008 s.22).   

 

Berättelsebegreppet dyker upp i många ämnen och i alla årskurser i lgr11 (Skolverket 2011). 

Berättelser är alltså något som är högt värderat i samhället och anses vara en bra 

undervisningsform. Löthagen & Staaf (2009 s.17) skriver att historieämnet lämpar sig extra 

väl för undervisning genom skönlitteratur. Genom skönlitteratur blir historieämnet mer 

tillgängligt, något som vi ansåg viktigt med tanke på vår målgrupp. Skönlitteraturen fungerar 

som en tidsresa där eleverna får uppleva olika historiska skeenden och personers liv. Det är 

just en historisk tidsresa som vi med vår berättelse gör. Genom att välja att skriva ett 

skönlitterärt läromedel väljer vi förstås bort att skriva enligt någon annan litterär genre som 

till exempel tidsskrifter, dagböcker, noveller eller essäer för att nämna några. De olika 

litteraturgenrerna erbjuder olika arbetssätt och kräver olika lässtrategier. Vi valde 

skönlitteraturen eftersom det är ett format som elever i åk 2-3 är bekanta med och därmed 

behöver eleverna inte lägga någon energi på att ”knäcka koden” för hur texten ska läsas eller 

lyssnas på. Istället kan eleverna lägga allt sitt fokus på att lyssna på berättelsen och därmed 
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blir det lättare för eleverna att ta till sig budskapen vi vill förmedla. Vår berättelse följer 

dessutom ett välbekant mönster som dyker upp i all sorts skönlitteratur, inte minst i 

barnlitteraturen. Varje kapitel börjar med en lugn inledning där vår hjälte är i en trygg men 

händelselös miljö för att sedan kulminera i någon spännande eller skrämmande händelse. 

Kapitlen avslutas sedan alltid på samma vis med att hjälten återvänder till sin trygga miljö 

men har nu lärt sig någonting och har vuxit som person (Nikolajeva 2004). Även detta var ett 

val vi gjorde för att vårt budskap skulle ha lättare att nå ut.  

 

Vi har även personliga anledningar till varför vi valt att skapa en berättelse. Dels så anser vi 

att arbeta med berättelser är ett roligt och givande arbetssätt i skolan. Roligt eftersom man 

kan variera sig i det oändliga då det finns en så gott som outtömlig mängd med böcker att 

använda i klassrummet. Med böcker kan man välja allt mellan att starta upp ett helt tema runt 

en bok, eller att läsa en kort berättelse som eleverna sedan får prata om. Med berättelsens 

hjälp kan man leka, rollspela, måla, diskutera och utbilda. Givande eftersom eleverna lär sig 

så många olika saker på en gång. Med boken som grund kan eleverna lära sig allt som finns 

att veta om världen, om normer, regler, kompisar, familj, kulturer och annan nyttig kunskap, 

för att inte nämna allt vad berättelser gör för läsutvecklingen. Vi ville dessutom prova att 

skapa en berättelse för att se hur processen går till och i slutändan tillföra något till dagens 

läromedelsrepertoar. 

 

2.5 Varför högläsning?  

Högläsning är viktigt för elevers läsinlärning av en mängd olika anledningar. Edwards (2008 

s.20) listar flera anledningar till att ägna sig åt högläsning och hävdar att högläsningsstunden 

är skoldagens viktigaste moment. Några av de för oss mest relevanta anledningarna Edwards 

listar är följande:  

– Böcker och sagor stimulerar fantasin och ger eleverna inspiration till lekar. 

– Högläsningen hjälper att skapa inre bilder, något vi använder både när vi fantiserar, läser 

och minns.  

– Att lyssna till högläsning ökar koncentrationsförmågan. 

– Barn vars föräldrar inte har svenska som modermål behöver högläsningen mer än andra 

eftersom högläsningsstunden kanske är den enda gången de faktiskt hör hur språket låter i 

flytande läsning (ibid).  

 

Aidan Chambers (1991) skriver om vikten av högläsning för nybörjarläsaren. Genom att läsa 

högt för ett barn lär sig barnet att känna igen och härma ord vilket förenklar den egna 

läsningen. På så vis lånar högläsaren ut sitt kunnande till barnet, och lärandet ligger därmed i 

vad Lev Vygotskij kallar den ”proximala utvecklingszonen” det vill säga den zon där eleven 

förstår och lär sig med handledning av en vuxen (ibid).  Med hjälp av högläsning bekantar sig 

barnet med olika sorters texter utan några krav på prestationer. Högläsningen är dock inte 

bara viktigt för nybörjarläsaren, utan bidrar även till en fortsatt läsutveckling för dem som 

redan kan läsa. Detta förklarar Chambers med att tre olika delar av hjärnan är aktiva 

samtidigt vid tyst läsning; en del som bearbetar innebörden av orden och meningarna man 

läser, en del som bearbetar de visuella intrycken alltså orden och bokstäverna, och en del som 

bearbetar de ljud som vi associerar med orden (ibid s.76). Alla dessa delar måste vara 

utvecklade för att man ska kunna bli en bra läsare. Genom att lyssna till högläsning utvecklar 

man den sista delen av läsförmågan. Det är med detta i åtanke som vi beslutade att skapa ett 

högläsningsläromedel snarare än en berättelse som eleverna får läsa på egen hand. Genom att 

lyssna till högläsning bekantar man sig med hur ord och meningar låter och det är därför det 

är lättare att läsa en text själv efter att man först fått den läst för sig. Därför kan det vara en 
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god idé för läsutvecklingens skull om eleverna efter att läraren läst vår berättelse får läsa den 

själva också, även om det inte är syftet med vår produkt. 

 

Vidare menar Chambers att man genom högläsning även skapar en kulturell identitet. 

Eftersom alla inblandade tar del av samma erfarenhet skapas en gemenskap. Alla har tagit del 

av samma innehåll som man sedan kan referera till och prata om i efterhand. Det är så 

kulturell identitet skapas. Detta menar Chambers är en av de viktigaste aspekterna av 

högläsning (Chambers 1991 s.71). Den kulturella identiteten skrivs även fram i lgr11 som en 

viktig del i att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar 

(Skolverket 2011 s.7).  

 

Chambers (1991) skriver också att barn brukar tycka om att kunna titta både i boken, på 

bilderna och texten, och på läsaren när de lyssnar till högläsning. Det är med denna anledning 

som vi beslutade att lägga upp hela vår berättelse inklusive bilder på hemsidan. Här 

rekommenderar vi läraren att visa berättelsen på projektor när den läses högt så att de elever 

som vill kan följa med i texten eller bara titta på bilderna.  

 

 

2.6 Varför värdegrund? 

Inför vårt arbete med produkten gjorde vi en enkel omvärldsanalys för att ta reda på vilken 

sorts värdegrundsläromedel som finns tillgänglig idag. Under vår omvärldsanalys hittade vi 

inga läromedel som är inriktade på att behandla enbart värdegrundsfrågor. Dock var vår 

omvärldsanalys mycket enkel vilket innebär att vi mycket väl kan ha missat vissa läromedel 

som finns tillgängliga. Därför syftar vi med vårt läromedel att komplettera och bygga ut den 

läromedelsrepertoar som potentiellt redan finns. Däremot hittade vi en del barnböcker i form 

av sakprosa som behandlade värdegrunden som till exempel Sassa Buregrens 

Demokratihandboken (2001) som förklarar demokratin och dess värden samt Pernilla Stafelts 

Alla barns rätt (2010) som förklarar barnkonventionen på ett sätt som barn förstår. Det vi 

hittade som var läromedel som behandlar värdegrunden var främst SO-böcker. Två av dessa 

var Maria Willebrants Samhällskunskap (2004) samt Johan Erikssons Koll på samhället 

(2005). Dock är fokus i de här böckerna att utbilda om hur samhället fungerar. Det Willebrant 

(2004) nämner angående värdegrund är saker som demokrati, barnens rättigheter och även 

mobbning medan Eriksson (2005) lägger sitt största fokus på att beskriva hur saker som skatt, 

diktatur, demokrati och kommuner fungerar men nämner även etik och moral.  

Värdegrundsarbetet ska integreras i all skolverksamhet och inte sättas in i en specifik kurs 

eller verksamhet enligt Dahlkwist (2011). Därför kan det tyckas motsägelsefullt att göra ett 

läromedel med fokus på just värdegrund. Dahlkwist (2011) skriver dock vidare att 

värdegrunden ska utgöra en grundbult i samhället, det som utgör den trygga grunden som vi 

alla står på. Med hjälp av värdegrunden får vi alla samma grundläggande människosyn, 

kunskapssyn, syn på demokratifrågor, fostran till tolerans och solidaritet samt etiska frågor 

(ibid). Med ett värdegrundsläromedel har man som lärare något att luta sig mot, hämta 

inspiration ifrån och ta stöd i under värdegrundsarbetet. Genom att ha ett läromedel i 

värdegrund underlättar man för att värdegrundsarbetet inte ska falla bort.  

 

Enligt lgr11 (Skolverket 2011 s.15) ska de demokratiska principerna (att kunna påverka, ta 

ansvar och vara delaktig i undervisningen) omfatta alla skolans elever. Eleverna ska även ges 

inflytande över undervisningen, anpassat efter ålder och mognad. Att eleverna ges möjlighet 

att påverka undervisningen är grunden för ett demokratiskt arbetssätt. För att kunna arbeta 
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demokratiskt med skönlitteratur och högläsning är det viktigt att eleverna får vara med och 

bestämma vilka böcker som ska användas i undervisningen. Dock är det viktigt att eleverna 

inte får helt fria tyglar i valet av skönlitteratur eftersom lärarens expertis inom området då går 

förlorad. För att se till så att högläsningen utgår ifrån ett demokratiskt arbetssätt och därmed 

är i enlighet med värdegrunden bör man låta eleverna rösta på vilken bok de vill höra, utifrån 

ett urval som läraren gjort. Eftersom vi med vårt högläsningsläromedel enbart erbjuder en 

berättelse kan man inte låta eleverna rösta på den punkten. Däremot erbjuder vi på den 

tillhörande hemsidan många olika arbetsövningar till varje kapitel. För att arbeta med dessa 

övningar demokratiskt kan man till exempel låta eleverna vara med och bestämma vilka av 

övningarna de vill göra. Av de övningar vi listat är många diskussionsfrågor. För att arbeta 

demokratiskt med dem är det viktigt att alla får en talan. Här kan man låta eleverna välja om 

de till exempel vill ha diskussionen i helklass, i mindre smågrupper, grupper indelade efter 

kön, ålder eller färg på kläderna. Man kan även låta eleverna bestämma hur de vill redovisa 

sin grupps diskussionsresultat och så vidare.  

 

 

2.7 Innehåll i boken 

Boken handlar om en utomjordisk varelse som heter Justis. Varelsen kommer ifrån en planet 

som styrs av en diktator där befolkningen inte har frihet att göra egna val. Vår huvudkaraktär 

ger sig iväg ifrån sin hemplanet i sin tidsmaskin för att hitta ett mer jämlikt och fritt sätt att 

leva på. Hen hamnar på jorden och lär sig om demokratins grundpelare och värden (allas lika 

värde, oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet och sexuell läggning) genom att bevittna olika 

historiska händelser.  

 

Boken är indelad i olika kapitel beroende på vilket tema som behandlas. De teman som finns 

i boken är följande: 

– Orättvisa i form av diktatur 

– Grundläggande mänskliga rättigheter 

– Rösträtt och jämställdhet mellan män och kvinnor 

– Allas lika värde samt rasism 

– Sexuella läggningar 

– Religionsfrihet 

– Mobbning, kränkningar och diskriminering 

 

Berättelsen innehåller flera illustrationer skapade av Lisette Glimmerud. Enligt definitionen i 

Boglind & Nordenstams Från fabler till manga (2010 s.109) är vår produkt inte en bilderbok 

utan en illustrerad berättelse då texten skrivits på förhand och bilderna finns med i främst 

estetiska syften.  

 

Då valet av innehåll till berättelsen diskuterades tittade vi på innehållet i lgr11. Värdegrunden 

innefattar dock mycket, så vi valde att skära ned och ta med det vi tyckte var viktigast att 

fokusera på för den målgrupp läromedlet var ämnat till, det vill säga främst elever i årskurs 2-

3. Följande citat valde vi att fokusera på då vi valde innehållet i vår bok. "Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas." (lgr11 s.7) Varje kapitel motsvarar en eller flera av diskrimineringsgrunderna 

och visar på hur man kan motverka att de bryts. Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och 

lika villkor anser vi är de viktigaste aspekterna med läromedlet. Målet är att eleverna med 
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hjälp av vårt läromedel ska förstå vikten av ovanstående begrepp och lära sig hur man som 

medmänniska kan hjälpa till att upprätthålla dessa värden i samhället.  

Vi valde en varelse från en främmande planet som huvudkaraktär för att på ett naturligt sätt 

kunna förklara vissa fenomen, som till exempel rösträtt, flytande i texten utan att det skulle 

kännas krystat. Namnet Justis valde vi för att få med engelska på ett hörn, eftersom ”justice” 

på engelska betyder rättvisa.  

 

Anledningen till att vi valde att låta huvudkaraktären resa i tiden var att vi ville få med vissa 

historiska händelser som varit viktiga ur en demokratisk synpunkt. På så sätt lär sig eleverna 

hur det kommer sig att vi har de värderingar vi har idag samt hur samhället har sett ut förr. 

Genom att visa hur folk har behandlats illa förr kan man väcka medvetenhet för hur folk 

behandlas ojämlikt idag. 

 

 

2.7.1 Varför könlös? 

Att ha ett normkritiskt perspektiv är viktigt för värdegrundsarbetet eftersom många 

kränkningar och diskrimineringar ofta hänger ihop med normbrytningar. Problemet ligger 

dock inte hos de normbrytande människorna, utan hos normerna som begränsar dem. Många 

normer är onödigt begränsande och deras nyttighet i samhället kan ifrågasättas. Skolan är en 

viktig normproducent. Eftersom skolan är en spegling av samhället tar sig även samhällets 

alla normer uttryck där (Brade m.fl. 2008). Den normreproduktion som skolan får mest 

uppmärksamhet för är dock den som förstärker könstillhörigheter. Anna Sofia Lundgren 

(Arvastson & Ehn 2007) skriver att i skolan förstärks normer för kvinnligt och manligt och 

att det är viktigt att uppmärksamma könens betydelser i skolan eftersom ens könsidentitet 

sätter gränser för vad som upplevs som möjligt att göra. I samhället idag upplevs det till 

exempel  normbrytande för en man att dansa balett eftersom detta bryter mot normen för vad 

som anses vara manligt (Brade m.fl. 2008 s.15). 
 

För att undvika att reproducera eller komma i konflikt med rådande könsnormer valde vi i 

vårt högläsningsläromedel att skapa en androgyn huvudkaraktär. Detta gjorde vi delvis för att 

karaktären skulle kunna tilltala alla elever, oavsett kön.  Vi ville dessutom undvika att 

tillskriva de attribut och färdigheter vår karaktär har till ett visst kön. Vår karaktär, Justis, 

påvisar dessutom både ”kvinnliga” och ”manliga” personlighetsdrag, till exempel ett stort 

mod och handlingskraft, som i sagor, böcker och filmer ofta påvisas som ett manligt attribut, 

eller sympati och medkännande som ofta framställs som moderligt och kvinnligt (Maria 

Nikolajeva 2004).  Om vi framställde Justis som en kvinna eller en man skulle karaktären 

alltså komma i konflikt med somliga könsnormer. Med det sagt går det förstås att 

argumentera att vi med vårt läromedel borde passa på att bryta mot klassiska könsnormer och 

på så vis bidra till nedbrytningen av dem. Vi ville även undvika att värdegrunden ska 

tillskrivas som något som bara killar alternativt tjejer håller på med. Med detta i åtanke ansåg 

vi det mindre problematiskt att inte välja ett kön på vår huvudkaraktär.  
 

2.7.2 Händelserna i boken 

Vi inleder berättelsen med att berätta om ett samhälle där alla är hårt kontrollerade av en enda 

person, en diktator. Vi berättar om hur alla tvingas se likadana ut och sätter senare detta i 

kontrast mot den mångfald som finns i vårt samhälle.  
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Vi valde att ta med franska revolutionen eftersom de mänskliga rättigheterna fastslogs som en 

följd av den. De mänskliga rättigheterna säger att alla människor är födda lika och alla har 

samma rättigheter. Där slås också fast att makten utgår från folket vilket ju är grunden för 

demokrati. Detta tyckte vi var en bra utgångspunkt för ett värdegrundsläromedel.  

 

Därefter fortsätter berättelsen i kronologisk ordning för att inte göra tidshoppen alltför 

förvirrande. Jämställdhet mellan män och kvinnor är en värdering som står framskriven i 

lgr11 (Skolverket 2011 s.7) och därför valde vi att visa ett mycket tydligt exempel på hur 

ojämställt det varit mellan män och kvinnor i historien. Detta gjorde vi genom att berätta om 

hur kvinnor förr inte hade någon rösträtt. Genom att låta vår huvudkaraktär möta de kvinnor 

som kämpar för sin rösträtt ute på gatorna får vi in kvinnornas perspektiv på rösträttsfrågan. 

Däremot utelämnar vi bakgrunden till varför kvinnor inte hade rösträtt tidigare samt övriga 

anledningar till varför man lyckas vinna kampen för rösträtt som till exempel att kvinnor 

under första världskriget fick ta över många ansvarsområden i samhället som en följd av 

bristen på män. Detta är information vi valt bort i vår berättelse dels för att avgränsa oss och 

dels för att vi anser att det är för abstrakt och komplicerat för vår tilltänkta målgrupp.  

 

Kapitel fyra behandlar jämlikhet och mångfald. Här valde vi mellan att låta Justis bevittna 

Martin Luther King Jr. tal eller Rosa Parks klassiska ställningstagande i en buss 1955. I 

slutändan valde vi bussincidenten för variationens skull. Om vi valt att låta Justis bevittna 

talet hade vi fått ytterligare ett kapitel där vår karaktär ser en stor folkgrupp och frågar vad 

som pågår. Istället valde vi att endast nämna talet istället för att bevittna det eller plocka bort 

det helt just för att det är en så pass viktig och ikonisk händelse när det gäller avskaffandet av 

segregationen mellan svarta och vita. 

 

När det kommer till kapitlet om sexuella läggningar valde vi bort att tala om bi- hetero- och 

transsexualitet och fokuserade istället bara på homosexualitet. Det valet baserade vi på att när 

det talas om intolerans mot andra sexuella läggningar än heterosexualitet är det ofta 

homosexualiteten som ligger i fokus. Med nya anti-homolagar som skrivits på i såväl 

Ryssland som Uganda kände vi att det var extra viktigt att visa öppenhet och tolerans mot 

just homosexualitet. Här kan man förstås argumentera att vi hade kunnat nämna de andra 

sexuella läggningarna också, men vi ansåg att det skulle bli för många begrepp att hålla reda 

på för vår tilltänkta målgrupp.  

 

De två resterande kapitlen som vår karaktär är på jorden valde vi att utspela i nutid och i ett 

elevnära sammanhang; skolan. Anledningen till detta är för att de båda kapitlen behandlar 

flera av diskrimineringsgrunderna; Religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell 

läggning och funktionsnedsättning. Därmed ansåg vi att det var viktigt att eleverna kunde 

relatera till det som sades i kapitlen och även poängtera att den här sortens kränkningar och 

diskrimineringar fortfarande sker idag. När vi talar om religiös tillhörighet avgränsade vi oss 

till att tala om några av de största tillhörigheterna som finns i Sverige idag; kristendom i alla 

dess former, islam och ateism (landguiden.se). Dock är inte vilken religion eleverna tror på i 

fokus för kapitlet, utan toleransen och respekten för människors olika trosuppfattningar.  

 

Avslutningsvis ville vi sammanfatta allt som hänt i berättelsen och på så sätt repetera den 

kunskap och värden vi försökt förmedla. Med slutet försökte vi även knyta ihop säcken 

genom att Gnuttarna genomför en revolution som skulle kunna liknas vid franska 

revolutionen och därmed börjar hela historien om igen, fast på gnuttarnas planet denna gång.  
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2.7.3 Flora 

Redan från början var det för oss en självklarhet att ha med någon sorts tidsmaskin, eftersom 

Justis skulle resa från sin planet ut i universum till vår planet. Men resan skulle även ske till 

andra tidsperioder i vår historia. Inspirerad av science-fiction böcker och filmer, valdes då en 

maskin liknande en rymdfarkost som inte bara kunde ta Justis från en plats till en annan, men 

som även kunde kommunicera med Justis. Att tidsmaskinen kunde kommunicera var viktigt 

därför Justis behövde få information enkelt vid landning på ett nytt ställe. Informationen 

skulle ges utan för många känslomässiga begränsningar. Eftersom tidsmaskinen var just en 

maskin och ingen levande varelse, så kunde den ge kort och inte allt för komplicerad 

information till Justis. Tidsmaskinen fick namnet Flora och könsbestämdes då samtidigt som 

kvinnlig. Anledningen för att tidsmaskinen blev kvinnlig är dels för att hon fungerar som en 

farkost som till exempel en båt som oftast har kvinnliga namn. Men den andra anledningen 

var att hon blev för Justis som en trygg famn att återvända till efter varje äventyr. Flora blev 

nästan som en vuxengestalt för Justis; En trygghet att fly till då allt kändes otäckt och 

främmande.  

 

I Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar beskrivs och kategoriseras könsstereotypa 

drag hos kvinnor och män. Om kvinnor står det till exempel att de är emotionella, lydiga, 

självuppoffrande, omtänksamma och tänker kvalitativt (Nikolajeva, 2004, s.129). Flora har 

några av dessa stereotypa kvinnliga drag, men hon har även en del av de mer manliga dragen, 

till exempel skyddande och analyserande. Trots att Flora ses som kvinnlig, har hon både 

manliga och kvinnliga drag. Flora intar en vuxenroll för Justis, både manlig och kvinnlig. 

Detta ger eleverna en möjlighet att identifiera sig med Justis i och med att Flora intar en slags 

lärarroll och Justis är hennes elev.  

 

 

2.8 Innehåll på hemsidan 

Hemsidan är riktad till lärare och syftar till att ge förslag på hur man kan arbeta med 

berättelsen och värdegrundsarbete i klassrummet. Varje kapitel har sin egen flik på hemsidan 

och där finns exempel på övningar som man kan arbeta med i samband med boken.  

 

Anledningen till att göra en extern hemsida istället för att integrera alla förslagsövningar i 

boken är dels för att övningarna ska kunna uppdateras, läggas till eller ändras med tidens 

gång, men även för att lärare inte ska känna sig bundna att följa de övningar vi föreslår. 

Genom att placera övningarna externt kan de upplevas mer som förslag snarare än ett måste 

när man arbetar med berättelsen. En annan fördel med att ha övningarna externt på internet är 

att de blir tillgängliga för fler. Ett mål med vårt arbete är att tillföra något nytt till dagens 

läromedelsutbud och att vår produkt faktiskt ska användas i verkligheten. För att detta ska 

kunna ske krävs det att den finns på en plats som de flesta har tillgång till, alltså internet.  

 

När det kommer till de övningar vi listar på hemsidan har vi försökt hålla dem så generella 

som möjligt. Detta eftersom när det kommer till värdegrundsarbete är det viktigt att man 

anpassar det efter elevgruppen man har framför sig. Vissa elevgrupper kan behöva prata extra 

mycket om sexuella läggningar på grund av homofobiska tendenser i klassen, andra kan 
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behöva diskutera rasism lite extra och så vidare. Detta är något vi varit medvetna om under 

hela processen och det har varit en av våra största utmaningar att anpassa materialet så att det 

passar till så många olika elevgrupper som möjligt. Ett exempel är övningen ”Vem gör vad 

hemma?” ifrån kapitel 3 på hemsidan. Till denna övning hade vi först tänkt skapa en tabell 

där man infogar namnet på förälder 1, förälder 2, eventuella syskon och sig själv och sedan 

fyller i vem som gör vad hemma. Detta insåg vi dock var alldeles för generaliserande då det 

kan finnas elever med flera styvföräldrar, ensamstående föräldrar eller vårdnadshavare istället 

för föräldrar. Istället valde vi att lista de vardagligaste hushållssysslorna och att eleven sedan 

får skriva namnet på den person som utför den sysslan oftast för att på så sätt inte exkludera 

vissa familjesammansättningar.  

 

Det är också just för generaliserbarhetens skull som vi har listat så pass många 

diskussionsövningar. Vi anser att diskussioner är ett flexibelt och anpassningsbart arbetssätt 

eftersom man genom att anpassa frågorna kan anpassa sig efter elevgruppen. I övergripande 

mål och riktlinjer i lgr11 (Skolverket 2011 s. 12) står det att ”läraren ska klargöra och med 

eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet, öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar 

och problem samt tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den 

egna gruppen”.  Att föra en öppen diskussion i klassen är alltså något som lyfts fram som 

viktigt. En annan anledning till att vi listar så många diskussioner är för att vi är medvetna 

om att vi inte går in på djupet i något ämne i vår berättelse. Genom att påminna lärare om att 

diskutera ämnena i varje kapitel kan elevernas förståelse fördjupas.  

 

3.0 Kritik mot värdegrunden 

 

Den vanligaste kritiken som riktas mot läroplanens värdegrund är att den är baserad på en 

kristen tradition och västerländsk humanism. Eftersom skolan ska vara icke-konfessionell 

anser vissa, bland annat Torbjörn Tännsjö (2006) att skolans värdegrund inte kan vara 

baserad på värderingar hämtade ur en religion, i det här fallet kristendomen. Tännsjö 

argumenterar att formuleringen människolivets okränkbarhet orsakar problem. Inom den 

kristna traditionen innebär människolivets okränkbarhet att självmord och dödshjälp är 

förkastligt och abort är mord. Om man som elev i skolan då tycker att dödshjälp ibland kan 

vara rätt har eleven ur värdegrundens synpunkt “fel”. Tännsjö föreslår att man istället för att 

ha endast en rätt värdegrund som alla måste rätta sig efter, istället kan ha flera överlappande 

värdegrunder där ingen är det enda rätta. Malin Löfstedt (2012) håller med om att det finns 

vissa problem i och med den icke-konfessionella skolan som är baserad på kristen tradition. 

Däremot anser Löfstedt (2012) att detta är positivt också eftersom konflikterna öppnar upp 

för en diskussion och därmed kan öka medvetenhet kring behandlingen av 

värdegrundsarbetet.  

 

I lgr11 (Skolverket 2011) står det att skolan ska fostra eleverna ”i överensstämmelse med den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Kennert Orlenius (2001 

s.24) skriver om hur humanismen och den kristna traditionen kan anses vara två motsatser. 

Humanismen kan ses som en livsåskådning som tar avstånd ifrån det konfessionella. I 

Sverige ses ofta humanism som ett positivt ord, något att sträva efter, medan det i till 

exempel USA så gott som likställs med ateism vilket för många är ett ord med negativ klang. 

Orlenius frågar sig också vilken värdegrund och etik som ska forma skolan om inte den 

kristna och humanistiska traditionen?  
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Pia Nykänens (2008) kritik mot värdegrunden är riktad mot formuleringen snarare än vad 

innehållet står för. Nykänen hävdar att värdegrunden är så vagt formulerad i läroplanen att 

den lämnar alldeles för mycket utrymme åt personlig tolkning hos lärarna. Ett exempel är de 

demokratiska principerna att eleverna ska ”kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i 

undervisningen”. I läroplanen framkommer inte vad detta i praktiken innebär. Inte heller 

framkommer vad som menas med ”demokratiska arbetsformer” eller ens vad läroplanens 

definition av demokrati är. Att det finns ett så pass stort utrymme för egen tolkning av 

värdegrunden kan ses som både ett problem och en tillgång. Tolkningsmöjligheten utgör ett 

problem när bristen på vägledning och kunskap hos lärare gör att demokratin i klassrummet 

hamnar i skymundan. Dock utgör tolkningsmöjligheterna en tillgång med tanke på all kritik 

som riktas mot värdegrunden. Som påpekats ovan definieras ”människolivets okränkbarhet” 

inom den kristna traditionen som att dödshjälp och abort är förkastligt (Tännsjö 2006), men i 

och med att detta inte står tydligt utskrivet i läroplanen lämnas utrymme för personlig 

tolkning.  

 

4.0 Synpunkter på materialet 

När vi startade upp vårt arbete var vår tanke att vi skulle skicka ut vår produkt till olika lärare 

som sedan skulle få prova produkten med sina elever och ge oss synpunkter på vad som var 

bra och vad som skulle kunna göras bättre. Vi mailade så gott som alla skolor i Uppsala men 

fick tyvärr inga svar ifrån intresserade lärare. För att inte gå miste om en lärares åsikter på 

materialet bad vi istället en personlig lärarkontakt att titta på produkten och ge oss sina 

synpunkter. Lärarkontakten är känd för oss genom Madelenes mamma som har en nära 

relation med vederbörande.  

Följande frågor ställde vi till vår lärarkontakt: 

– Vad var bra med boken? 

– Vad var bra med hemsidan? 

– Vad kan göras bättre? 

Responsen vi fick var övervägande positiv. Läraren sa att han tyckte det var en bra berättelse 

med ett drivet språk och att innehållet var bra presenterat med fyndiga exempel. Däremot 

tyckte han att meningarna kunde ha varit kortare och han trodde att materialet skulle passa 

minst lika bra, eller till och med bättre i en åk 4.  

Denna respons fick oss att fundera över hur pass väl vi lyckats med vår 

målgruppsanpassning. Med detta i åtanke gick vi tillbaka till vår berättelse och kontrollerade 

meningarnas längd och kortade ner dem där det var möjligt.  

Om hemsidan sa vår lärarkontakt att han tyckte att aktiviteterna lät bra men att han 

personligen inte använder internet och datorer så mycket och därmed passade inte 

hemsideformen honom vidare bra. Däremot trodde han att den säkert kunde passa bra för 

någon som är mer datorvan.  

Detta fick oss att reflektera över för- och nackdelar med att ha våra aktiviteter på en hemsida 

snarare än ett utskrivet material. Tanken med att ha aktiviteterna på en hemsida var att de 

skulle bli lättillgängliga för läraren som läst boken samt att de skulle kunna ändras med tidens 

gång. Vad vi inte tänkte på när vi beslutade att ha en hemsida var att materialet snarare blir 
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svårtillgängligt än lättillgängligt för de lärare som inte använder sig av internet. Att erbjuda 

alla aktiviteter i utskriven form också skulle alltså vara ett förslag på förbättring.  

 

5.0 Avslutande tankar 
När vi arbetat med att skapa vårt eget läromedel har vi lärt oss mycket. Inte bara om hur 

skrivprocessen rent praktiskt går till utan även en hel del om värdegrundsarbete och vilka 

utmaningar det för med sig. Våra största utmaningar med produkten har varit att dels 

målgruppsanpassa den, dels få den att passa i så många olika sorters elevgrupper som möjligt. 

När det kommer till målgruppsanpassningen känner vi att vi hade kunnat utveckla produkten 

mer om vi hade fått fler åsikter ifrån lärare. Detta är alltså något vi kommer kunna jobba 

vidare med och förbättra i framtiden.   

En annan utmaning för oss har varit att hitta andra värdegrundsläromedel för oss att jämföra 

med. Eftersom vi inte hittat några läromedel som varit inriktade på värdegrunden har vi fått 

börja ifrån grunden utan någon mall att gå efter när vi skapade vårt läromedel. Att inte följa 

en mall för ett ”typiskt värdegrundsläromedel” har dock gett oss friheten att skapa vårt 

läromedel precis som vi vill ha det. Vår förhoppning är att vi med vårt läromedel ska kunna 

inspirera och hjälpa andra som också vill skapa en produkt med tema värdegrund.  
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Kapitel 1 

 När Justis fick nog 

Tänk dig himlen på kvällen som är alldeles mörk och full av stjärnor. Tänk att du ligger ned 

och tittar upp på dessa små blinkande gnistor. Ser du hur en blinkar till just lite extra? Det är 

jag, Justis, som vinkar till dig. Jag är en liten gnutt i mina bästa år, ja för så kallas de varelser 

som bor på min planet, planeten Gnuttopia. I tusentals år har mitt folk bott här, ja kanske lika 

länge som ni människor har bott på er planet, Tellus. Er människor lärde jag mig mycket om 

på min resa, min alldeles speciella resa till Jorden. 

 

Vill ni kanske höra om min resa? Den började för ungefär ett år sedan, då såg planeten 

Gnuttopia inte alls ut som den ser ut idag. På den tiden hade vi en ledare, ja en sådan som 

bestämmer över alla andra och ingen gnutt får göra som den själv vill. Ledaren bestämde att 

alla skulle ha grönt hår, gröna ögon och bära gröna kläder. Och så blev det. Alla gnuttar var 

helt gröna från topp till tå. Inte fick vi äta vad vi ville heller. Ledarens favoritmat var pizza, så 

det bestämdes att gnuttarna bara fick äta pizza, till frukost, lunch och middag. Gott kanske du 

tänker, men efter ett tag började man längta efter annan mat, tro mig. Ledaren tog till slut över 

i allt, alla gnuttar skulle tänka likadant, bete sig likadant och ingen fick vara annorlunda. Så 

levde vi i femtio år, och ingen vågade sätta sig upp mot ledaren. Alla som försökte vara 

annorlunda eller sa något dumt om ledaren hamnade i fängelse.  
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Men en dag fick jag nog. Jag tröttnade på färgen grön och pizza fick mig att må illa, och 

jag hatade att jag inte fick jag göra som jag ville. Det måste bli ett stopp på detta! Det måste 

finnas en plats där alla får äta vad de vill och klä sig i olika färger. Så jag gav mig av. I min 

tidsmaskin. Tidsmaskiner är helt underbara! Ta min tidsmaskin till exempel, Flora. Alltid gav 

Flora mig rätt information och tog mig till rätt tid och plats i vårt universum. Nästan alltid i 

alla fall, en gång landade vi på en planet helt gjord av slem för jag bad Flora om en rolig plats. 

Tidsmaskiner och gnuttar tänker helt klart olika när det kommer till vad som är roligt! Denna 

gång bad jag Flora ta mig till ett ställe där folk var fria att välja sin egen mat och kläder och 

vips så började Flora blinka och brumma, och så for vi iväg. I väg till en planet som har 

kämpat hårt för att folk ska få välja själva, en planet med många valmöjligheter. Trots att de 

på den här planeten har kämpat så hårt för sina valmöjligheter har de inte lyckats över hela 

planeten ännu berättade Flora. En planet som jag snart skymtade ifrån Floras runda fönster, en 

stor rund blå och grön boll. Vilken planet kan detta tänkas vara undrar du. Jo, detta var din 

planet, detta var Tellus, eller Jorden som du nog känner igen den bättre som.  
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Kapitel 2 

Justis upplever den franska revolutionen 

I nästa stund landade vi med ett högt brak. Ja, ibland lämnar Flora handbromsen i och det låter 

fruktansvärt då vi landar, i många år har jag försökt påminna att lossa den, men tror ni att 

Flora minns? Aldrig! Så där landade vi, för första gången på planeten Tellus. Utanför hördes 

ljud av röster som skrek och hojtade. Jag frågade Flora var vi hade hamnat och med en klar 

röst förklarade hon.  

"Ankomst på planeten Tellus. År 1789, en plats på Tellus kallad Frankrike, under en 

period som kallas den franska revolutionen. Detta är enligt min information en tid och plats 

där folket gjorde uppror mot sin ledare och en viktig händelse i Tellus historia. Jag tänkte att 

det kunde vara bra för dig att se hur det kan gå till att protestera mot något man tycker är 

orättvist."  

Detta lät ju jättebra tänkte jag och öppnade dörren. Utanför såg Tellus inte alls lika grön 

och blå ut som den sett ut på håll, istället var det mörkt och överallt fanns det stora hus, och 

runt dessa hus fanns massvis med människor. Detta var förstås första gången jag såg en 

människa, de såg ganska lustiga ut, långa ben och en massa hår här och var. Långa var de 

också, jag kikade upp och såg på hur de i gick förbi och skrek högt.  
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Plötsligt såg jag någon som var i ungefär samma storlek som jag, så jag gick fram och sa 

högt: 

"Var hälsad människa, jag är Justis från planeten Gnuttopia. Vad är det som händer 

här?" Människan rynkade pannan och skrattade sedan.  

"Vilket roligt namn! Jag heter Jean. Vet du inte vad vi gör? Vi protesterar såklart, vi vill 

ha samma rättigheter som kungen och drottningen." 

"Vilka är kungen och drottningen och vad är det för rättigheter ni vill ha?" Undrade jag 

och flyttade mig för en stojig människa som kom farande med en fackla i handen.  

"Kungen och drottningen är de som bestämmer, de får äta sig mätta, ha varma kläder 

och slipper jobba stenhårt för knappt inga pengar alls, som vi tvingas göra. Folket i Frankrike 
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svälter, vi fryser om nätterna och jobbar så vi dör. Vi vill ha samma rättigheter som de rika. 

Det är inte rättvist att vissa människor har det bättre än andra, därför tågar vi nu till kungen 

och drottningen och ska tala om det för dem, få dem att förstå!"  

Underligt tänkte jag, hemma på min planet hade ingen gnutt vågat sätta sig upp mot 

ledaren, som var den som bestämde över alla gnuttarna, precis som kungen och drottningen 

här bestämde över alla människor i Frankrike. Men här på planeten Tellus hade visst 

människorna fått nog och nu sa folket ifrån, vad modigt! Kanske skulle jag våga göra samma 

sak hemma på Gnuttopia. Kanske kunde jag få fler gnuttar att protestera och säga ifrån till 

ledaren!  

"Jag hoppas att ni får de rättigheter som ni vill ha, för det här var verkligen inte rättvist! 

På min planet är det också orättvist, men det var lärorikt att se hur ni försöker stoppa det. 

Lycka till människa!" Sa jag och började gå bort mot min tidsmaskin som stod kvar där vi 

hade landat. Jean tittade på mig och skrek sen precis innan jag steg in genom dörren: 

"Hoppas ni får rättvisa hos er också!" 

Inne i Flora började jag undra vad som skulle ske på denna plats kallad Frankrike. 

Kommer de att få ledarna att förstå till slut, för ingen ska behöva utstå sådan orättvisa. Flora 

berättade för mig att inom några år skulle de få något man i Frankrike kallar "De mänskliga 

rättigheterna" som skulle sprida sig till resten av världen också. Detta var en lista över vilka 

rättigheter som alla människor på planeten Tellus ska ha för att leva ett bra liv. Istället för att 

en enda människa bestämde över alla, började man med något som kallas demokrati där alla 

får vara med och bestämma. Vad bra, tänkte jag och undrade vad Flora mer hade att visa mig 

vad det gäller rättvisa på denna planet.  
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Kapitel 3 

 Justis går på demonstration 

Så for vi iväg till ytterligare en plats i Tellus historia på jakt efter ett friare sätt att leva 

på. Jag frågade Flora vad mer som fanns, och detta var vad jag fick för svar: 

"På planeten Tellus finns det två kön på den varelse vi kallar människa; kvinnor och 

män. Men på Tellus är de inte jämställda. Mannen har oftast bestämt över och haft mer makt 

än kvinnan, ungefär som att ledaren bestämmer över alla gnuttar, men där vi nu landar 

försöker man skapa mer rättvisa och jämställdhet mellan kvinnor och män. Hoppa ut Justis 

och ta dig en titt."  
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Då jag slog upp dörren möttes jag av ett starkt solsken och en människa som stod på en 

scen och pratade högt i en megafon. Nedanför hade andra människor samlats och jag gick tyst 

närmare för att se vad som stod på. Ovanför scenen hängde en stor skylt, på den stod följande, 

Kvinnor har rätt till rösträtt, hjälp oss för ett jämlikare England år 1918. Nyfiket gick jag 

fram till någon som var i samma storlek som jag och frågade. 

"Var hälsad människa, jag heter Justis. Vad betyder rösträtt?" Människan hade 

mörkbrunt hår, en stor bred hatt på huvudet och ett vänligt leende. 

"Mitt namn är inte människa, det är Jane och rösträtt är då alla människor får en röst, 

och en chans att med sin röst säga vad de vill ska hända här i England. Man får till exempel 

vara med och bestämma vilka man vill ska leda landet" Förklarade Jane. Sedan pekade hon 

upp mot scenen där en kvinna stod med en skylt i famnen.  

"Men vi kvinnor, eller flickor också för den delen, får inte rösta bara för att vi inte är 

män. Det är orättvist så jag är här med min mamma och hjälper henne att protestera mot detta 

så att vi kvinnor också får rätt att rösta." Vad orättvist tänkte jag, jag som trodde att alla 

människor efter den franska revolutionen hade fått rättigheter, men tydligen inte för alla. På 

planeten Gnuttopia har vi inga kön, men här verkade det vara annorlunda. Alla, oavsett vem 

man är född som, borde få samma rättigheter i livet. Detta måste jag hjälpa till med! Plötsligt 

hördes en massa oljud och flera människor i mörka kläder och någon sorts konstig hatt kom 

springandes och skrek högt till kvinnorna att stiga ned från scenen. Jane såg förskräckt ut och 

sprang fram till mig.  

"Det är polisen, spring Justis så du inte blir tagen och hamnar i fängelse!"  

Fängelse?! Där ville jag inte hamna, även på planeten Gnuttopia har vi sådana och det är 

inga trevliga ställen. Fort började jag springa till Flora, då jag nådde min tidsmaskin vände jag 

mig om och såg precis hur en polismänniska tog tag i Janes mamma och drog ner henne från 
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scenen. Detta var hemskt, hur kunde något så fruktansvärt få hända? Inne i Flora frågade jag 

ledsamt om vi kunde hjälpa till på något vis och Flora svarade:  

"Tyvärr kan vi inte det Justis. Men det blir bättre, om några månader kommer kvinnorna 

att få rösträtt i England. Men på andra platser på planeten Tellus kommer det dröja länge 

innan det sker." Jag hängde med huvudet och var ledsen att jag inte kunde hjälpa Jane och 

hennes mamma, men jag kände mig lite glad för att de skulle få vad de kämpade för senare i 

alla fall. Sedan sa Flora: 

"Vi tar och far vidare till en annan  plats i Tellus historia istället." Så åkte vi iväg igen. 
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Kapitel 4  

Justis flyr från polisen 

Lite nedstämd och orolig över min vän Jane anlände vi på nästa ställe i Tellus historia. 

När Flora landade hörde jag höga tutanden utanför och det var allt annat än tyst. Jag tog ett 

steg mot dörren då Flora började ge mer information om platsen vi just hade landat på.  

 

"Året är 1955 och vi har landat på en plats kallad Nordamerika på planeten Tellus. På 

denna planet har inte alla människorna en och samma hudfärg så som Gnuttarna har utan här 

finns det en mängd olika nyanser man kan vara född med. Problemet är att människorna 

började dela upp sig beroende på hudfärg och sa att vissa färger ansågs bättre än andra. De 

ljusa människorna bestämde att den hudfärg som var bäst, i det här fallet den ljusaste huden, 

skulle få en massa rättigheter och valmöjligheter medan den hudfärg som av de ljusa ansågs 

sämst, de med mörk hud, knappt skulle få några rättigheter alls. Men utanför kommer du att se 

något som började förändra detta. Det är enligt min information en stor vändpunkt i orättvis 

behandling av människor med mörk hudfärg."  

Detta tyckte jag var mycket underligt. Hemma på min planet har vi alla samma hudfärg 

och det tycker jag är jättetråkigt. Människorna borde vara glada över att de får så mycket 

variation! Ju fler färger desto bättre tycker jag! Men här verkade det som om människorna såg 

annorlunda på saken. Jag steg ut genom dörren och fick syn på en massa farkoster som for 

fram över en stor väg. En extra stor farkost stod vid vägkanten som en massa människor klev 

in i. Detta kunde vara spännande, tänkte jag och sprang fram för att kliva på farkosten som 

tydligen hette buss, detta stod på en skylt bredvid. Ombord på bussen gick jag fram och satte 

mig, och den skulle precis åka iväg då en ljushyad man stod framför en mörkhyad kvinna och 

skrek högt och ilsket. 
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"Svarta måste sitta längst bak i bussen så flytta på dig och låt mig sitta här framme!" Kvinnan 

såg bara på mannen och vägrade flytta på sig, vilket verkade göra mannen ännu mer upprörd. 

Jag tänkte att detta inte kommer att sluta bra. Ingen verkade vilja ställa upp för kvinnan och 

försvara henne, för visst måste man få sitta var man vill, ingen annan ska få bestämma över en 

sådär. Jag skulle precis gå upp och säga till mannen, då han tittade ut genom bussens fönster 

och skrek.  

"Polis! Kvinnan här vägrar flytta på sig, ta bort henne!" Åh nej, polisen igen och nu 

tänkte de arrestera kvinnan på bussen, som inte hade gjort något alls. Innan jag hann reagera 

kom polisen ombord bussen och tog tag i kvinnan och släpade henne ut ur bussen. Jag 

försökte säga till polisen att kvinnan var oskyldig, att hon hade bara suttit tyst och stilla på sin 

plats när en människa bredvid mig plötsligt började skrika skräckslaget och peka på mig.  

”Hjälp! Ett litet grönt monster! Ta fast det! Ta fast det!” Jag insåg att om jag stannade 

kvar här skulle polisen ta mig också. Förskräckt sprang jag av bussen och tillbaka till Flora. 

Detta var ännu en händelse som fick mitt hjärta att bulta hårt i bröstet. Inuti Flora sjönk jag 

ned på golvet och suckade högt.  
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"Varför hände det där, Flora? Det var hemskt att se…" Flora gav genast mer 

information.  

"På denna tid och plats i Tellus historia fick inte mörkhyade människor sitta på vissa 

platser i bussen, de hade inte alls samma rättigheter som vita människor. Men detta skulle 

förändras sakta men säkert. Det kom en man som hette Martin Luther King Jr. Han höll ett tal 

1968 där han berättade om sin dröm om en värld där alla människor, oavsett hudfärg, har 

samma rättigheter. Många höll med om att detta var en god idé och något som man borde 

kämpa för. Denna idé förändrade mycket och bidrog till att det blev mer jämlikt för alla 

människor oavsett hudfärg. Jag log lite då jag tänkte på att det skulle bli bättre och att vissa 

människor ställer upp och kämpar mot orättvisor.   

"Nej nu vill jag åka till ett trevligare ställe och lära mig om rättvisa! Snälla Flora ta mig 

till ett roligt ställe och kanske någonstans där jag kan få något att äta, jag börjar bli lite 

hungrig." Flora svarade med att brumma och vi for iväg ännu en gång.  
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Kapitel 5  

Justis går på bröllop 

När Flora landade nästa gång hoppades jag verkligen att vi hade anlänt på ett ställe där 

man slapp vara rädd.  

"Året är 1995 och vi har anlänt till på plats som kallas Sverige på planeten Tellus. På 

Tellus har man inte alltid fått lov att älska den man vill. Det har inte alltid funnits rättigheter 

för till exempel de människor som älskar någon av samma kön som en själv. Men här kanske 

du kan se hur saker kan förändras och bli bättre med tiden på Tellus i alla fall."  

Detta lät ju bra, men jag var fortfarande lite orolig då jag tog ett steg ut från Flora. Men 

utanför väntade en härlig varm sommardag och inifrån en byggnad i närheten hördes musik 

och skratt. Detta kan bara betyda att jag kommer vara med om något bra denna gång, tänkte 

jag och gick mot byggnaden. Inne möttes jag av människor som alla såg glada ut. Längre in 

såg jag två män i mörka finkläder som verkade extra lyckliga. De höll varandras händer och 

tackade alla för att de hade kommit. Vad nu, är det slut, tänkte jag och gick fram till männen 

för att fråga vad detta vad för ett ställe och vad de firade. 



 
 

13 
 

 

 

"Var hälsade människor, jag heter Justis. Vad försiggår här?" undrade jag och männen 

började skratta och tillsammans visade de stolt upp sina händer. Båda hade fina guldringar på 

sig. 

"Vi har just gift oss! Min man och jag har bröllopsfest." Det såg mycket lyckliga ut och 

jag blev också glad, äntligen hade jag hamnat på ett trevligt ställe. Den andra mannen 

förklarade: 

"Vi firar extra mycket för idag har homosexuella människor i vårt land fått rätt att gifta 

sig. Innan har vi inte kunnat göra det och nu är vi lyckliga. Vi har länge kämpat för denna rätt 

i vårt land." Detta lät ju väldigt bra, men jag började rynka pannan.  

"Grattis, men betyder det att vara homosexuell?" Männen började förklara:  

"Att vara homosexuell betyder att man älskar någon av samma kön, att en man älskar en 

annan man eller en kvinna älskar en annan kvinna. Länge har många människor tyckt att det 

är fel, så vi har fått kämpa för vår rätt att leva som vi vill." Äntligen, tänkte jag, har jag 
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hamnat på ett ställe där jag får se vad rättvisan kan göra. På min planet är alla av samma kön, 

så alla gnuttar har rätt att älska vilken gnutt de vill, men på Tellus finns det två kön alltså 

verkar det vara annorlunda här. Men tur att de nu verkar ha fått rätten att älska och leva med 

vem man vill. En av männen såg en smula ledsen ut plötsligt och jag frågade vad som kunnat 

göra honom ledsen en sådan här dag.  

"Även om vi i Sverige har det bra och har fått gifta oss här, så har inte alla homosexuella 

i världen den rätten. I Afrika till exempel, finns ett land som heter Uganda och där kan man få 

livstids fängelse bara för att man älskar någon av samma kön. Detta måste stoppas, men det 

kommer ta tid."  

Jag blev också ledsen då jag tänkte på detta, men jag hoppades att på något sätt att det 

skulle ske en förändring i det landet snart. Precis då rullade en stor tårta in och jag sken upp, 

äntligen något gott att äta! Äntligen ska jag få äta något annat än pizza, tänkte jag och högg 

in. Jag åt fyra bitar av tårtan innan jag vinkade farväl till det lyckliga paret och försvann 

tillbaka till Flora. Nu hade väl Tellus fått rättvisa åt alla sina människor, tänkte jag medan vi 

åkte vidare genom tid och rum igen, för att landa på en ny plats.  
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Kapitel 6 

 Justis i skolbänken 

Flora landade denna gång med en smäll som dånade genom golvet på tidsmaskinen. Var har 

vi nu hamnat, undrade jag och sprang ivrigt mot dörren, för jag hade lärt mig att verkligen 

älska människorna och deras planet Tellus. Men innan jag hann öppna hörde jag Flora 

meddela.  

"Vänta Justis, först måste jag ge dig lite information innan du går ut på ditt nästa 

äventyr. Året är 2014 och du är fortfarande i landet kallat Sverige men är nu i en skola. En 

skola är en plats där barn lär sig saker. Här kanske även du också kan lära dig ett och annat." 

Detta lät väldigt kul, tänkte jag och öppnade snabbt dörren. Utanför hade det precis börjat 

regna och små människor, som måste vara skolbarnen, försvann in i en byggnad som måste 

vara skolan. Dit in ville jag också, för om man lärde sig saker där ville jag höra på vad det 

skulle kunna vara. Snabbt kilade jag in i skolan och följde efter några av barnen in i ett stort 

rum. Där satt alla barnen vid små bord. Vad lustigt tänkte jag och satte mig i bakgrunden för 

att se på. In klev en stor människa som började prata.  
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"God morgon allihopa, idag tänkte jag att vi ska prata om något mycket viktigt. Vi ska 

prata om religion och att det är okej att tro på vad man än vill. Här i Sverige har vi 

religionsfrihet. Det innebär att man har rätt att tro på vad man vill, och detta ska vi vara glada 

för, för så har det inte alltid varit här. I vissa länder får människor inte tro på vad de vill, och 

vissa blir till och med satta fängelse för sin tro." 

Detta har jag inte hört om förut, tänkte jag, jag som trodde att det fanns lika rättigheter 

för alla människor på Tellus nu. Den stora människan som nog måste vara en lärare som lär ut 

saker, frågade sedan barnen om någon ville berätta om de tror på något. Ett av barnen, en 

pojke räckte upp handen och sa stolt.  

"Min familj går till något som kallas moské varje vecka. Vi är muslimer och pappa säger 

att det ska vi vara mycket stolta över." Läraren nickade och sa att det vad helt rätt, alla ska 
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vara stolt över vad man är och var man kommer ifrån. Härnäst räckte en flicka upp handen 

och började berätta.  

"Jag och min familj går i kyrkan på söndagar, vi är kristna och ber till Gud." En annan 

flicka till räckte nu upp handen och sa lite förvirrat.  

"Men min familj går inte i kyrkan alls, vi tror inte på någonting." Läraren skyndade sig 

att förklara för alla elever i klassen: "Alla tror inte på något och det är också okej, man måste 

acceptera alla människor, vare sig de tror på något eller inte." Alla barnen verkade lyssna och 

jag tyckte detta var något väldigt bra att lära ut. Plötsligt räckte en pojke som hette Ahmed 

upp handen och sa: 

"Vi läser koranen varje kväll, och min pappa ber flera gånger om dagen. Religion är 

väldigt viktigt i vår familj, men jag leker med alla på rasten, varje sig de ber till någon gud 

eller inte." Jag sken upp. Om alla kunde tänka som denna pojke gjorde skulle det nog inte 

finnas någon orättvisa någonstans i hela universum.  

"Det var jättebra sagt. Alla människor är ju lika mycket värda och förtjänar att 

respekteras för vad de står för. Precis som Ahmed sa så spelar det ju ingen roll att ni tror på 

olika saker, ni kan ju komma överens och leka med varandra ändå.” Jag tänkte att jag hade 

hamnat på ett ställe som jag ville stanna längre på, så snabbt sprang jag tillbaka till Flora och 

vi kom överens om att här fanns mer att lära, så vi skulle stanna ett litet tag till.  
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Kapitel 7  

Justis utforskar skolgården 

Att stanna kvar på skolan verkade vara en väldigt bra idé, för barnen på skolan gick efter 

sin lektion ut på rast. Ute på skolgården var det fullt med barn som lekte massa olika lekar. 

Nyfiket gick jag fram till tre pojkar som stod i ett hörn och verkade prata om någonting. Två 

av pojkarna tryckte upp den tredje pojken mot väggen och sa argt: 

"Du har ingen pappa, bara två mammor, det är fel!" Pojken som trycktes upp mot 

väggen började gråta och skakade sakta på huvudet och viskade tyst:  

"Nej… det är inte fel, det är lika bra att ha två mammor, som en pappa och en mamma." 

Jag blev skrämd av detta beteende. Människorna på Tellus hade väl redan lärt sig att visa 

respekt och öppenhet mot homosexuella, varför är dessa två pojkar så elaka och oförstående 

då? Läraren kom snabbt fram för att reda ut bråket och jag gick vidare och fick syn på en 

flicka i rullstol som satt och tittade på när några andra barn lekte och hoppade hopprep. 

Flickan frågade om hon fick vara med. Ett av de lekande barnen svarade:  

"Du får inte vara med för du kan inte hoppa, du kan inte ens gå!" 

”Kan vi inte leka något annat då, som jag också kan vara med på?” Frågade flickan i 

rullstolen.  

”Nej, vi vill inte leka med någon fyrhjuling!” svarade det första barnet. Vad elakt, tänkte 

jag och skakade på huvudet. Nedstämd gick jag upp i en skogsdunge bakom skolan. Där 

ropade några killar och tjejer högt till varandra.  
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"Tjejer får inte spela fotboll, för det är bara för killar!"  

"Killar får inte leka häst, för det är bara för tjejer!" Jag rynkade pannan och började 

fundera. Det lät ju jättekonstigt att lekar skulle vara uppdelade så att man bara fick leka en 

viss lek om man tillhörde ett visst kön. Jag tyckte det kändes som en onödig regel. Tänk om 

det var någon pojke som verkligen ville leka häst med inte fick? Eller någon flicka som 

drömde om att bli fotbollsproffs men aldrig fick spela? Vore det inte bättre att göra sig av med 

den sortens regler? Det var ju precis som när den mörkhyade kvinnan inte fick sitta långt fram 

i bussen.  

Jag funderade på allt jag sett på rasten och gick in i skolan igen tillsammans med 

barnen. Inne i klassrummet ställde sig läraren framför alla barnen och såg missnöjd ut.  

"Idag på rasten såg jag en hel del elakheter. Detta får inte förekomma. Vi måste lära oss 

att respektera och vara vänliga mot varandra även om vi eller våra familjer ser olika ut. Det är 

inte rätt att frysa ut människor och säga att de inte får vara med, oavsett anledning.” Både jag 

och eleverna lyssnade noga på vad läraren sa. Han fortsatte: 
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"En familj kan se ut på massa olika sätt, en del har en mamma och en pappa, andra har 

två pappor eller två mammor, det är inget fel med det. Det måste vi alla lära oss. Och om 

någon ser annorlunda ut eller inte kan vara med på en viss lek ska man inte reta den personen, 

utan försöka hitta på något som alla kan göra istället. Jag tycker inte heller att ni ska säga åt 

varandra att killar inte får vara med på vissa lekar och tjejer inte får vara med på andra lekar. 

Det finns inga spel eller lekar som är till bara för tjejer eller killar, det finns bara lekar som 

alla kan vara med på."  

Detta som läraren sa tyckte jag lät väldigt bra, och jag såg nu att det inte alltid räcker 

med att några personer står upp för rättvisa, utan alla måste göra det och ibland måste man 

jobba mot orättvisa länge. Som tur var verkade det som barnen fick lära sig detta i skolan, och 

kanske var det så att kampen mot orättvisan aldrig riktigt slutade utan skulle pågå hela tiden, 

för det verkade alltid finnas saker att förbättra och lära sig.  

Jag kände att jag hade sett nog och smög ut från skolan och till Flora. Då jag tillslut var 

inne i min tidsmaskin berättade jag för Flora att det var dags att åka hem och berätta för 

gnuttarna vad jag lärt mig på min resa till Tellus.  
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Kapitel 8  

Tillbaka till Gnuttopia 

Då jag tillslut skulle resa hem kändes det sorgligt. Planeten Tellus hade visat mig så 

mycket bra, jag hade sett många underbara saker men också hemska. Frihet att vara sig själv 

och jämlikhet var verkligen något som människorna hade fått kämpa för genom historien. 

Som i Frankrike, där de fattiga människorna stod upp mot landets kung och drottning som 

behandlade sitt folk orättvist och skapade de mänskliga rättigheterna.  

Men även efter detta var kvinnorna fortfarande mindre värda än männen, så pass mycket 

mindre värda att de inte ens fick vara med och rösta! Så 1918 i England och på många andra 

ställen i världen, kämpade kvinnorna för att få rösträtt och få vara med och påverka samhället. 

 Efter att kvinnorna vunnit sin rösträtt var det dock fortfarande inte helt jämlikt mellan 

folk, de människor med en mörkare hudfärg fick fortsätta kämpa. 1955 stod en ung kvinna 

upp mot orättvisorna vilket slutligen ledde till att människor med mörkare hudfärg fick 

samma lagliga rättigheter som de ljushyade människorna. Trots detta förekommer än idag 

diskriminering på grund av hudfärg, något människorna på Tellus måste fortsätta kämpa 

emot. 

Även efter detta genombrott i historien fick man inte lov att älska den man ville. Att 

leva med en annan människa med samma kön var länge förbjudet på Tellus, men så 

småningom fick man älska vem man ville, och i landet Sverige fick de tillslut gifta sig med 

varandra 1995. 

 Man skulle kunna tro att jakten på rättvisa, jämlikhet och respekt till alla människor var 

slut för Tellus nu, men fortfarande kämpar människorna med att alla på planeten ska acceptera 

alla oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning, religion eller handikapp. Att ingen ska bli 

sämre behandlad är något man måste kämpa med hela tiden. Det finns alltid mer att förbättra. 
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Vad mycket jag har sett och lärt mig, tänkte jag och tittade ut genom Floras runda 

fönster än en gång då vi for iväg från planeten Tellus med ett fasligt brummande. Medan vi 

reste försökte jag tänka över vad jag måste göra för min egen planet nu. Vad skulle jag kunna 

ändra för saker för att det skulle bli bättre på planeten Gnuttopia? För jag insåg ju nu att allt 

på min egen planet inte hade varit lika hemska som jag tyckte förut. På Tellus får människor 

som älskar någon av samma kön eller bara har en annan hudfärg kämpa varje dag för rättvisa, 

medan vi på planeten Gnuttopia har det lättare för vi slipper oroa oss över sådant. Men visst 

vore det bättre om vi skulle få se ut som vi ville och göra vad vi ville på min planet och slippa 

bli styrda av vår ledare. Något måste göras! Jag måste vara lika modig som alla de människor 

som har kämpat på Tellus! 
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Då vi äntligen landade hemma på min planet igen steg jag ut ur Flora och gick upp på en 

hög sten och skrek ut: 

"Gnuttar, hör på mig för jag har något väldigt viktigt att säga! Jag har just besökt en 

planet kallad Tellus, där har de kämpat i åratal mot en massa orättvisor. Nu är det vår tur att 

tillsammans stå upp mot vår ledare och börja leva vårt liv som vi vill. Klä oss hur vi vill, äta 

vad vi vill och göra vad vi vill. Ingen ska längre bestämma över oss! Tillsammans har vi 

makten! Vem är med mig?" Till en början var alla Gnuttar helt tysta men efter ett tag började 

några hurra lite försiktigt, sedan hängde några fler på och inom kort hurrade alla gnuttar 

tillsammans. Sedan gick vi alla i samlad trupp till ledarens palats och krävde att få slippa leva 

i rädsla, att få välja kläder och mat fritt och framför allt att få slippa allt det gröna! 

Resten, som man ibland säger, är historia. Ja för vi fick allt vi ville. I nästan ett helt år 

nu har vi levt tillsammans i en demokrati där alla får vara med och bestämma, till och med vår 

gamla ledare! Vi har självklart mycket kvar att göra, precis som människorna på Tellus har 

mycket kvar att kämpa för. Men kom ihåg, bara man vill och vågar kan man förändra världen! 

 

 


