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Uppsatsens syfte är att undersöka vilka värden som kan utläsas i fyra skönlitterära läromedel för 

mellanstadiet samt hur dessa värden överensstämmer med den värdegrund som framhålls i Lgr 11. För 

att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: Vilka värden relaterade till demokrati, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism samt respekt för vår gemensamma 

miljö kan urskiljas i undersökta läromedels historia? Hur stämmer de värden som går att utläsa i de 

undersökta läromedlen överens med den värdegrund som framhålls i Lgr 11? Dessa besvaras med hjälp 

av litteraturanalys som metod. Resultatet kopplas till Lgr 11 samt relevant litteratur rörande 

värdegrund, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism 

samt respekt för vår gemensamma miljö. 

 

 

I resultatet framkommer det att de värden som kan utläsas i de undersökta läromedlen i flera avseenden 
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1. Inledning 

Läromedel av skönlitterär karaktär, ämnade för lästräning, är ett förekommande inslag i det 

svenska läromedelsutbudet. Sådana läromedel ges ut i utbildningssyfte och är ämnade att 

användas i skolans svenskundervisning.  

       Begreppet läromedel definieras inte i grundskoleförordningen eller skollagen. Inte heller 

finns några direkta anvisningar för hur läromedel bör utformas eller distribueras i skolan. 

Sedan 1992, då Statens Institut för Läromedelsinformation lades ner, granskas inte heller 

svenska läromedel centralt (Johnsson, 2009: 10).  

     Då den svenska grundskolan grundades, 1842, utgjorde den kristna protestantismen en 

gemensam grund för undervisningen (Norberg, 2001: 374). I början av 1900-talet började 

denna ge vika för nationalismen för att efter andra världskriget övergå till demokratiska idéer 

och värderingar. I Lgr 62 och Lgr 69 hävdas att elever ska utbildas för att delta i ett 

demokratiskt samhälle oavsett klasstillhörighet eller kön (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962: 

13-21; Skolöverstyrelsen, 1969: 11-18). I och med Lgr 69 byttes också kristendoms-

undervisning ut mot religionsundervisning (Skolöverstyrelsen, 1969: 175). Sedan dess har 

frågor rörande internationalisering och det mångkulturella samhället kommit att dominera allt 

mer inom skolvärlden i samband med globaliseringen (Norberg, 2001: 374; Skolverket, 

2011b: 3).  

       1992 myntades begreppet värdegrund i Läroplanskommitténs utredning Skola för 

bildning (Andersson, 2001: 23). Denna utredning utgjorde ett förarbete inför den kommande 

läroplanen, Lpo 94. I Lpo 94 hävdas det att skolans verksamhet bör ”utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar” (Skolverket, 1994: 3) samt 

att skolan ska gestalta ”[m]människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

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

utsatta” (Skolverket, 1994: 3). Dessa värden ska prägla all skolans verksamhet (Skolverket, 

1994: 3).  

       Den nya läroplanen, Lgr 11, inleds liksom Lpo 94 med kapitlet 1. Skolans värdegrund 

och uppdrag (Skolverket, 2011a; Skolverket, 1994). Där fastslås det att ”[s]kolan har i 

uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället” (Skolverket, 2011a: 9). Värdegrunden utgör 

således en väsentlig del av skolans uppdrag och ska genomsyra all undervisning. 
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       Det är därför relevant att undersöka huruvida skönlitterära läromedel, som utges i 

undervisningssyfte, förmedlar den värdegrund som enligt läroplanen bör genomsyra all 

undervisning på svenska skolor.  

 

1.1. Syfte 

Med bakgrund i inledningen är uppsatsens syfte att undersöka vilka värden som kan urskiljas i 

några skönlitterära läromedel för mellanstadiet samt hur dessa stämmer överens med den 

värdegrund som framhålls i Lgr 11.  

 

1.2. Frågeställningar 

     För att uppfylla ovanstående syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 Vilka värden relaterade till, de i Lgr 11 framstående begreppen, demokrati, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism samt respekt för 

vår gemensamma miljö kan urskiljas i undersökta läromedels historia? 

 Hur stämmer de värden som går att utläsa i de undersökta läromedlen överens med 

den värdegrund som framhålls i Lgr 11? 

 

1.3. Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem delar. Del 1 utgör en inledning där även syfte och 

frågeställning presenteras. I del 2 behandlas litteraturgenomgången för uppsatsen. Här 

kommer värdegrundsbegreppet samt Lgr 11 utifrån de övergripande begreppen demokrati, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män samt respekt för vår 

gemensamma miljö att behandlas. Metoden för uppsatsen, samt de utvalda skönlitterära 

läromedlen för denna analys, redogörs för i del 3. I del 4 presenteras resultatet, återigen 

utifrån begreppen demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, 

mångkulturalism samt respekt för vår gemensamma miljö. Avslutningsvis förs en 

slutdiskussion i del 5.  
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2. Litteraturgenomgång 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning och teorier som ligger till grund för denna 

litteraturanalys.  

 

2.1. Värdegrundsbegreppet 

Värdegrund är ett svårdefinierat begrepp som har en subjektiv innebörd då det tolkas av 

individer utifrån förutsättningar, tid och rum (Colnerud, 2004: 81-83; Andersson, 2001: 29). I 

Nationalencyklopedin definieras värdegrund som ” de grundläggande värderingar som formar 

en individs normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, 

demokrati och livsåskådning” (Nationalencyklopedin, tredje bandet, 2008: 652). Även Gunnel 

Colnerud menar att värdegrund har kommit att utgöra ett samlingsbegrepp för de flesta frågor 

rörande värden, moral och etik, normer, demokrati, relationer och livsåskådning (Colnerud, 

2004: 81). I Skolverkets redovisning av uppdrag om skolans värdegrund beskrivs 

värdegrundsbegreppet idag som ett paraplybegrepp för en mängd frågor i skolvärlden 

(Skolverket, 2011b: 5). Såväl Colnerud som Joakim Lindgren, Bo Andersson och Assarson, 

Ahlberg, Andreasson & Ohlsson pekar dock till skillnad från Nationalencyklopedins 

definition mot en värdegrund som något gemensamt, gemensamma värden eller samhällets 

värderingar och ideal (Colnerud, 2004: 81; Lindgren, 2002: 46-47; Assarson et al., 2011: 5-6; 

Andersson, 2001: 23). Robert Thornberg menar att begreppet värdegrund utgörs av ”en 

bestämd uppsättning värden som exkluderar andra utanförliggande värden” (Thornberg, 2004: 

102). Vilka de värden som inkluderas i värdegrunden är och vilka som exkluderas är dock inte 

självklart. Andersson trycker på att värdegrunden är föränderlig såsom samhället (Andersson, 

2001: 29). 

       Vilken innebörd värdegrundsbegreppet tilldelas är således inte självklart. I det följande 

kommer en genomgång av begreppets innebörd inom skola och den nu gällande läroplanen att 

presenteras.  

 

2.2. Värdegrunden i Lgr 11 

Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, är indelad i 

följande tre delar:  

 Skolans värdegrund och uppdrag 
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 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildning 

 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav (Skolverket, 2011a).  

Det är framförallt den första delen av läroplanen och de mål och riktlinjer som avhandlas först 

i den andra delen som kommer att behandlas här, då dessa, mer än resten av läroplanen, tar 

upp frågan om skolans värdegrund och normer.  

       Läroplanens första del, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, inleds med fastslåendet av 

att skolväsendet vilar på demokratins grund (Skolverket, 2011a: 7). Vidare syftar utbildningen 

till att elever ska inhämta kunskaper och värden och ”förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar 

på” (Skolverket, 2011a: 7) samt aktning för människans egenvärde och den gemensamma 

miljön. Att detta avsnitt inleder hela läroplanen tyder på att dessa värderingar är av stor vikt 

och grundläggande för all verksamhet som sker i skolans värld. Utbildningen inom skolan ska 

inte heller vara värderingsfri och objektiv. Respekt för de mänskliga rättigheterna, 

människans egenvärde och miljön, samt demokratiska värderingar ska förmedlas, vilket även 

framhävs av Andersson (2001: 26). Assarson et al. menar att det i skolans uppdrag ingår att 

förmedla en gemensam plattform för demokrati, alla människors lika värde samt individens 

rätt- och skyldigheter (Assarson et al., 2011: 7). 

       Andra värderingar som utifrån läroplanen ska förmedlas eleverna är ”människolivets 

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

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2011a: 7). Detta ska ske 

”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism” (Skolverket, 2011a: 7). Dessa värden är grundläggande, vilket innebär att de är 

oförytterliga och gäller under alla omständigheter utan att behöva motiveras (Nykänen, 2008: 

43-44; Assarson et al., 2011: 98). Formuleringen ”den etik som förvaltas av kristen tradition 

och västerländsk humanism” (Skolverket, 2011a: 7), som även förekommer i Lpo 94, har varit 

föremål för både debatt och kritik och förekommer därför inte i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 1994: 3, Skolverket, 1998; Wiklund, Sköld Jansson, Danestig & Gustavsson, 

2002). Katarina Norberg framhåller, i likhet med Thornberg, att det faktum att vissa 

värderingar inkluderas i en gällande värdegrund automatiskt exkluderar andra värderingar och 

synsätt (Norberg, 2001: 375; Thornberg, 2004: 102). Då läroplanens värdegrund kopplas till 

kristen etik och västerländsk humanism exkluderas automatiskt alla andra synsätt. Detta kan 

tyckas stämma dåligt överens med de demokratiska värden som skolväsendet vilar på. Detta 

utgör en av flera svårigheter som spänningsfältet inom läroplanens värdegrund skapar 

(Nykänen: 2008: 41-43). Lindgren, Andersson och Assarson et al. pekar på vikten av ständig 
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reflektion och samtal kring värderingar, både bland skolans personal och personal och elever 

emellan, för att hantera de svårigheter och motsättningar inom läroplanens värdegrund samt 

olika värderingar inom skolans värld (Lindgren, 2002: 47; Andersson, 2001: 28-29; Assarson 

et al., 2001: 98-100). 

       En genomgång av läroplanens inledande, och övergripande, anvisningar samt de mest 

framstående svårigheterna inom läroplanens spänningsfält, har först presenterats. För en 

djupare granskning av läroplanens värdegrund kommer dessa övergripande värderingar att 

utgöra en utgångspunkt: demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och 

män, jämlikhet samt respekt för vår gemensamma miljö. 

 

2.2.1. Demokrati i Lgr11 

Demokratin utgör grunden för hela skolväsendet och det svenska samhället(Skolverket, 

2011a: 7). Efter andra världskrigets erfarenheter kom demokratifrågans vikt att 

uppmärksammas inom skolkommissionen (Skolverket, 2011b: 5; Nykänen, 2008: 48). Utifrån 

tidigare bakgrundsgenomgång är det synligt att mer eller mindre framstående demokratiska 

värderingar är möjliga att utläsa i samtliga läroplaner sedan 1962. I Lgr 11 står det skrivet att 

skolan ska förankra respekt för grundläggande demokratiska värderingar samt bidra till eleven 

ger uttryck för egna värderingar som grundar sig i dessa, såväl muntligt som i handling 

(Skolverket, 2011a: 7, 12). Eleven ska i skolan även förvärva kunskap om ”demokratins 

principer” (Skolverket, 2011a: 15) och lära sig att ”arbeta i demokratins former” (Skolverket, 

2011a: 15). Alla som arbetar i skolan ska dessutom utgå ifrån ett demokratiskt förhållningssätt 

(Skolverket, 2011a: 12). Skolans demokratiska uppdrag är väsentligt, grundläggande och 

oförytterligt. Lås oss därför i djupare mening se vad som kan avses med demokrati, 

demokratiska värderingar och demokratiskt förhållningssätt. Nykänen menar, med bakgrund i 

material från Skolverket och Demokratiutredningen, att det deliberativ-demokratiska idealet 

lyfts fram som önskvärt för skolan och att John Deweys och Jürgen Habermas teorier är av 

stor vikt i detta (Nykänen, 2008: 49-50). 

       Nykänen trycker på att det finns flera olika deliberativa demokratimodeller som skiljer 

sig åt på många sätt (Nykänen, 2008: 52-55). Gemensamt för gruppen är dock ett 

överläggande, eller deliberativt, förhållningssätt. Det handlar om att alla gemensamma beslut 

som tas bör tas i gemensam deliberation, samt att dessa beslut ska kunna accepteras av alla 

som deltar i beslutsfattandet. Utifrån denna teori kan medborgares åsikter inte tas för givna 
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utan måste uttryckas och rättfärdigas i deliberation där åsikter även förändras och revideras 

utifrån det gemensamma överläggandet.  

       Detta kan, enligt Nykänen kopplas till Deweys begrepp inquiry, som syftar på ”ett 

praktiskt rationellt problemlösande (eller handling i praktik) utfört av en individ som ställs 

inför en så kallad problematisk situation som påkallar uppmärksamhet och ”lösning” 

(Nykänen: 2008: 56-66; Dewey, 1910: 3-13). Inquiry innefattar kritiskt tänkande och 

innefattar såväl moraliska, politiska och värderelaterade frågor. På så sätt kan flera deltagare, 

ett ”community of inquierers”, ägna sig åt deliberation. Dewey ansåg att mångfald i inquierers 

och därigenom hypoteser och erfarenheter är önskvärt (Nykänen, 2008: 61-62).  Således är 

kritiskt tänkande och problemlösning i förhållande till moraliska frågor, värderingar och 

politik relevanta utifrån Dewey. Detta kan även ses i Läroplanen där skolan ska ”vara öppen 

för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjlighet till sådana” (Skolverket, 2011a: 8), hjälpa 

eleverna att ”utveckl[a] sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden” (Skolverket, 

2011a: 9) och att ”göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundande på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt 

personlig erfarenheter” (Skolverket, 2011a: 12) samt ”stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem 

(Skolverket, 2011a: 9).  

       En annan sida av Deweys demokratiska ideal utgörs av hans idé om den goda, 

demokratiska livsformens överlägsenhet där han inte bara ansåg att demokratin är den mest 

lämpliga samhällsformen utan även att individen har en stark samhällstillhörighet där dennes 

bästa intresse bör sammanfalla med samhällets i stort (Nykänen 2008: 57-58; Dewey: 1997: 

121-128). Detta tas även upp av Lindgren som i en kritisk gransking pekar på att Deweys 

strävan efter intressegemenskap inom den demokratiska livsföringen, vari en aspekt är att 

uppfostra goda, demokratiska medborgare, i värsta fall kan leda till intolerans (Lindgren, 

2002: 39-41). I läroplanen är det möjligt att utläsa Deweys ideal om den demokratiska 

livsformen och demokratiska medborgare exempelvis då utbildningen ska ”förankra respekt 

för… de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

(Skolverket, 2011a: 3) samt ”förbereda eleverna för att aktivt delta i samhället” (Skolverket, 

2011a: 8).  

       I Habermas deliberativa demokrati har den ideala samtalssituationen, enligt Nykänen, en 

central roll (Nykänen, 2008: 67-69). I denna samtalssituation tas enligt Habermas beslut som 

får giltighet genom att alla berörda kan instämma i dem genom deltagande i deliberation. I 
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denna deliberation ska alla som har förmåga att uttrycka sig tillåtas göra det samt alla som vill 

delta med frågor eller förslag få möjlighet att göra det. Vidare måste de uttalanden som görs i 

denna samtalssituation vara bärande, det vill säga kommunicera den tänkta innebörden, sanna, 

legitima samt ärliga. Utifrån dessa förväntas deltagarna i samtalet på jämlika villkor komma 

fram till, och känna igen, det bättre argumentet samt konsensus(Nykänen, 2008: 67-69; 

Habermas, 200: 36-38). 

       Habermas ideala samtalssituation har även omsatts till skolans värld genom den ideala 

pedagogiska samtalssituationen (Nykänen, 2008: 78-79). Denna samtalssituation utgör ett 

ideal mot vilken samtal i skolan kan mätas för att värdera de samtalspraktiker som tar plats i 

skolan. Exempelvis kan undersökas om kommunikationen i skolan är demokratisk, eller 

utifrån Youngs begrepp, presenterade av Nykänen ”educational” eller indoktrinerande 

(Nykänen, 2008: 79). Detta genom att undersöka hur samtal mellan lärare och elever ter sig. 

Utifrån Habermas deliberativa demokrati, och närmare bestämt deliberativa samtal som 

framför allt har haft påverkan på skolans värld, kan jämlikt samtal och konsensus ses som 

framträdande. Dessa aspekter går att utläsa i Läroplanen då ”[s]kolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011a: 7), ”skolan ska vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” (Skolverket, 2011a: 8), läraren ska 

”tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen” 

(Skolverket, 2011a: 13) och ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll…” (Skolverket, 2011a: 15).  

       Sammanfattningsvis kan utifrån detta avsnitt sägas att det demokratiska uppdraget, 

utifrån Lgr 11, är grundläggande och oförytterligt. Det deliberativ-demokratiska idealet har 

nämnts som det eftersträvansvärda i skolsammanhang, vilket innebär att ett kritiskt och 

problemlösande förhållningssätt hos individen i ett deliberativt samtal präglat av mångfald, 

jämlikhet och öppenhet, ska prägla skolan. Detta dock inom ramarna för det demokratiska 

idealet, den demokratiska livsföringen om man så vill.  

 

2.2.2. Mänskliga rättigheter i Lgr11 

I Lgr 11 står det skrivet att ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna” (Skolverket, 2011a: 7). Vidare relaterar stora delar av läroplanens inledande 

avsnitt tillbaka till mänskliga rättigheter där: ”människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
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solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2011a: 7). Det står även att [s]kolan har i 

uppdrag att… främja elevers lärande” (Skolverket, 2011: 9), ”[e]leverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar” (Skolverket, 2011a: 9) samt att ”eleven ska i skolan möta respekt för sin 

person” (Skolverket, 2011a: 10). Dessa är exempel på uttryck som kan kopplas till FN:s 

allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 2011, s 3-7). 

Formuleringen ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

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

(Skolverket, 2011a: 7) kan sägas sammanfatta, om än på ett mycket förenklat och kortfattat 

sätt, alla de 30 artiklarna i denna rapport (Regeringskansliet, 2011, s 3-7).  

       Asarsson et al. skriver i sin rapport att det i skollagens inledande kapitel, där 

värdegrunden för skolväsendet slås fast, görs en tydlig koppling till 

barnkonventionen(Assarson, et al., 2011: 74). Detta styrks även av Skolverket som i sin 

årsredovisning relaterar barnkonventionen till mänskliga rättigheter och det arbete som bör 

genomsyra skolans verksamhet (Skolverket, 2011c: 90). Solveig Hägglund menar att ”FN:s 

konvention om barnets rättigheter, det internationella, folkrättsliga dokument om barns 

sociala, ekonomiska, kulturella och politiska rättigheter, kan ses som en överstatlig 

”värdegrundsyttring” ” (Hägglund, 2001: 143). I Sverige gäller inte barnkonventionen som 

lag, utan har omarbetats in i de lagar och styrdokument som har varit relevanta, vilket även 

understryks i konventionens fjärde artikel (Hülphers, 2008: Regeringskansliet, 2011: 91). 

Därför är det i detta sammanhang även relevant att titta närmare på just barnkonventionen.  

       FN:s barnkonvention från 1989, trädde i kraft 2 september 1990 och har ratificerats av 

193 länder, inklusive Sverige (Förenta Nationerna, 2012-05-15). Konventionen innehåller 41 

så kallade ”sakartiklar” vilka ska läsas som en helhet (Regeringskansliet, 2011: 92-105; 

Skolverket, 2012-04-20). Av dessa är fyra artiklar vägledande för hur hela konventionen ska 

tolkas. Dessa presenteras av skolverket i förkortad form: 

 Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

 Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 

rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa 

måste avgöras i varje enskilt fall. 

 Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara 

om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 

utvecklingen. 
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 Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 

berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

(Skolverket, http://www.skolverket.se, 2012-04-20) 

I Barnkonventionen uttrycks även rätten till harmonisk utveckling, tanke- och yttrandefrihet 

samt frihet till kultur, tro, livsåskådning och språk, rätten till skydd, rätten till utbildning samt 

hälsovärd och rätten till en familj där vårdnadshavarnas ansvar och rätt till att fostra sina barn 

respekteras (Regeringskansliet, 2011: 92-105). Det slås även fast att alla myndigheter samt 

alla åtgärdsinstanser som rör barn ska arbeta med barnens rättigheter för ögonen. I en 

proposition till riksdagen sammanfattar Maj-Inger Klingvall barnkonventionen med orden 

”respekt för barn” (Klingvall: 1998: 1). Dessa rättigheter, med artiklarna 2, 3, 6 och 12 som 

vägledande, ska således ses som vägledande för all verksamhet som rör barn, inklusive 

skolan. Att skolans värdegrund bör präglas av barnkonventionen slås således fast i skollagen, 

själva barnkonventionen samt av Skolverket. Uttryck för detta i läroplanen ses exempelvis på 

sidan 7 där det står skrivet att ”[o]msorg för den enskildes välbefinnande och utveckling ska 

prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning” (Skolverket, 2011a: 7) samt på sidan 10 där 

det slås fast att skolan bör främja elevernas harmoniska utveckling (Skolverket, 2011a: 10).  

Respekt för vårdnadshavare vad gäller barnens fostran och utveckling kan ses då skolan 

exempelvis uttrycks som ett stöd för familjerna i ansvaret för barnen (Skolverket, 2011a: 9, 

16). 

       Kränkningar, diskriminering, våldsyttringar samt annan frihetsberövande behandling 

strider således direkt mot de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Detta oavsett om 

det sker på grund av etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande uttryck 

eller ålder. Avstånd ifrån sådan behandling går även att utläsa i läroplanen då det står skrivet 

att ingen ska utsättas för kränkning samt att skolans mål såväl är att elever aktivt ska ta 

avstånd från all sådan behandling som att aktivt främja män och kvinnors lika rättigheter och 

möjligheter (Skolverket, 2011: 7-12). 

 

2.2.3. Jämställdhet mellan kvinnor och män i Lgr11 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

http://www.skolverket.se/
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pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket, 

2011a: 8) 

Detta utdrag ur läroplanen visar på vikten som läggs vid ett medvetet arbete för jämställdhet 

mellan könen vad gäller möjligheter och rättigheter. I detta ingår ett ansvar i skolorna att 

aktivt motverka traditionella könsmönster genom interaktion med eleverna vilket grundar sig 

på vetskapen om att det sätt som flickor och pojkar bemöts och behandlas på mer eller mindre 

formar deras medvetande kring sig själva och sina medmänniskor vad gäller kön. Exempel på 

detta ges av Ingrid Karlson som redogör för hur flickor i förskolan och grundskolan 

positioneras, samt positionerar sig själva, som hjälpfröknar medan pojkar i förskolan ses som 

offer för att i grundskolan övergå till att uppfattas, av sig själva och sin omgivning, som 

möjliga hotmoment (Karlson, 2007: 68-75). I arbetet mot traditionella könsmönster ingår även 

ett ansvar för elevernas framtida liv då alla som arbetar i skolan ska ”bidra till att elevernas 

studie- och yrkesval inte begränsas av kön” (Skolverket, 2011a: 17).   

       Vad som menas med de två inledande utdragen är dock inte självklart. Skolan ska främja 

kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, vilket pekar mot en syn på jämställdhet 

där ojämlik fördelning av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och arbetsuppgifter inte får 

råda på grund av kön (Lundström: 1999: 5). Det faktum att skolan aktivt ska motverka 

traditionella könsroller, samt bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön, 

utifrån interaktion med barn pekar mot en syn på jämställdhet där kön inte är irrelevant. 

Utifrån Lundström kan här ses en jämställdhet där individens kön spelar in för exempelvis 

kvotering (vid yrkesutbildningar eller studieinriktningar där ett kön är överrepresenterat) eller 

positiv särbehandling (Lundström, 1999: 6). I den svenska jämställdhetslagen fastställs det att 

könsdiskriminering är tillåtet i de fall där dessa åtgärder främjar jämställdhet (Lundström, 

1999: 12). En slutsats kan här dras att lika möjlighet ska gälla utifrån lika behandling, där kön 

är irrelevant, förutom i de fall där könsdiskriminering främjar lika möjligheter. Sådana 

handlingar får även stöd i Karlsons forskning då hon pekar på att samhällets könsnormer även 

formar skolan, dock att jämställdhetssträvanden inom skolväsendet har möjlighet att påverka 

de normer som råder kring kön (Karlson, 2007: 79). 

       Det är värt att notera att begreppet kön är det som används i läroplanen. Eva Gothlin 

redogör för begreppen kön och genus där en enkel definition av dessa begrepp är att kön är 

det som biologiska, kroppsliga könet, medan genus utgörs av den kulturella, miljörelaterade 

tolkningarna av skillnaden mellan kön (Gothlin, 2000: 5-16). Dessa behöver inte alltid 

sammanfalla. Denna distinktion problematiseras vidare då det är svårt att avgöra vad som är 

biologiskt och vad som är kulturellt. Vidare påpekar dock Gothlin på att det svenska 



11 

 

begreppet kön dock innefattar mycket av det som i engelska uttrycks som gender och 

översetts till genus (Gothlin, 2000: 7). Således kan kön även inläsas en bredare innebörd i 

svenskan. I läroplanen används kön som beskrivning på traditionella könsmönster, som bör 

motverkas, samt som det kön som kan påverka elevers framtidsmöjligheter. Om det används 

som biologiskt eller socialt konstruerat kön är oklart. Oavsett om det handlar om 

könstillhörighet i biologisk mening eller om socialt, kulturellt kön bör traditionella mönster, 

och ojämna villkor samt föreställningar motverkas. 

       Det är även värt att titta närmare på begreppet traditionella könmönster. Gothlin beskriver 

hur sexualiteten är sammankopplad med kön och genus (Gothlin, 2007: 10). Genom vårt 

binära genussystem, där mannen utgör normen i förhållande till kvinnan och 

heterosexualiteten utgör normen i förhållande till andra sexualiteter, ser vi den riktiga kvinnan 

som en person med kvinnliga könsorgan som någon attraherad av en riktig man med manliga 

könsorgan (Gothlin, 2007:10). Vidare beskriver R.W. Connell hur föreställningar om den 

hegemoniska maskuliniteten, det vill säga den formen av maskulinitet som anses ideal utifrån 

de genusföreställningar som råder, bidrar till kulturell dominans mellan kvinnor och män, 

men även mellan olika grupper av män (Connell, 2008: 101-105). Exempelvis dominerar 

heterosexuella män över homosexuella då hegemonisk maskulinitet innebär heterosexualitet, 

men det kan även handla om vita mäns dominans över svarta eller dominans över män som är 

”mesar”, ”morsgrisar” eller ”ynkryggar”. Connell redogör för hegemonisk maskulinitet, men 

det är även värt att nämna att detta hegemoniska mönster går att överföra till feminititet. 

Heterosexuella kvinnor dominerar exempelvis över homosexuella. Detta går även att koppla 

tillbaka till Gothlins resonemang kring riktiga kvinnor och riktiga män, där hegemoniska 

kvinnor och hegemoniska män är mer riktiga än de som bryter mot genusmönstret. 

       Att motverka traditionella könsmönster innebär således inte bara att behandla elever på 

ett sätt som främjar jämställdheten i den bemärkelsen att lika möjligheter och rättigheter ska 

råda mellan kvinnor och män, utan även att lika möjligheter ska råda mellan alla kvinnor och 

män oavsett sexuell läggning, könsöverskridande uttryck eller identitet eller grad av 

hegemonitet.  

 

2.2.4. Mångkulturalism i Lgr11 

I läroplanen hävdas det att skolan är en kulturell mötesplats där eleverna får möjlighet att leva 

med, och inse det värdefulla hos, kulturell mångfald (Skolverket, 2011a: 7-19). Skolan ska 

inta ett internationellt perspektiv där såväl internationell som nationell kulturell mångfald ska 
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beaktas. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller språk ska aktivt 

motverkas.  Nykänen skriver om den mångkulturalism som förespråkas för skolans 

värdegrundsarbete (Nykänen, 2008: 92-93). Trots att begreppet mångkulturalism inte 

förekommer i läroplanen, då kulturell mångfald används istället, förekommer detta begrepp i 

ett flertal andra offentliga publikationer som relaterar till läroplanen, exempelvis 

Värdegrundsboken och Skolkommitténs delbetänkande Krock eller möte: om den 

mångkulturella skolan (Värdegrundsboken, 2003: 45; Skolkommittén, 1996). Nykänen 

definierar deskriptiv mångkulturalism som ”många olika typer av etnisk-kulturell mångfald 

som har sitt ursprung i olika källor” (Nykänen, 2008: 100). Det svenska samhället beskrivs 

som mångkulturellt i läroplanen då kulturell mångfald anses prägla skolor samt det svenska 

samhället beskrivs som under internationalisering (Skolverket, 2011a:7). Som reaktion på 

deskriptiv mångkulturalism beskriver Nykänen normativ mångkulturalism, ett begrepp som 

syftar på normativa responser på kulturell mångfald. Vilken form av normativ 

mångkulturalism som kan kopplas till läroplanen är dock inte givet (Nykänen, 2008: 101-

112). 

       Zackari & Modigh förespråkar, med utgångspunkt i bland annat Lpo94, ett inkluderande 

förhållningssätt där pluralism förespråkas samtidigt som mångfalden bejakas. Detta ska ske 

genom samtal och förståelse, både för det som skiljer åt och det gemensamma, då alla i viss 

mån har överlappande identiteter (Zackari & Modigh, 2000: 94-96). Denna inställning går 

även att finna hos det som Nykänen benämner liberal-demokratisk normativ mångkulturalism 

där den samhälleliga kulturen erkänns som värdefull för individen samt där interaktion mellan 

olika samhälleliga kulturer, både på lokal och på global nivå, anses som värdefull såväl för 

individen som för samhället (Nykänen, 102-105). Kåreland beskriver det liberala 

mångkulturella perspektivet som ett där gemensamma värderingar och likheter anses möjliga 

att finna oavsett kultur. Ett pluralistiskt perspektiv syftar på behovet av mångkulturell 

kompetens hos individen och i samhället (Kåreland, 2009: 128). Liberal-demokratisk och 

pluralistisk mångfald kan således kopplas till läroplanen, där interaktion, inkludering och 

mångkulturell kompetens förespråkas. Detta förespråkas dock inte villkorslöst. Skolans 

verksamhet ska ske i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism samt det svenska samhällets värderingar (Skolverket, 2011a: 7).  

       Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, trosuppfattning, språk eller några andra 

faktorer måste utifrån Lgr 11 aktivt motverkas (Skolverket, 2011a: 7-15). I detta sammahang 

är begreppet rasifiering aktuellt.  Irene Molina beskriver rasifiering som strukturerande 

mekanismer i samhället. Det handlar om aktivt skapande, då ras liksom kultur är en social 
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konstruktion, och rasifiering bygger på föreställningar om vissa rasers och kulturers 

överlägsenhet över andra. Detta yttrar sig exempelvis i städernas segregation eller i 

uppfattningen om att vissa individer är mer invandrare än andra (irakier är mer invandrare än 

finländare) (Molina, 2005: 94-109). Masoud Kamali benämner processen då en individ 

tilldelas egenskaper baserat på föreställningen om att dessa delas av ”hela dennes grupp” för 

stereotypisering. Stereotypisering kan vidare ses som en bidragande faktor vid reproduktionen 

av kulturella hierarkier och andrafiering. Med andrafiering menas processen av andras 

förfrämligande i förhållande till ”oss”. Kamali beskriver hur bilden av exempelvis 

utvecklingsländer eller Islam har används i skolböcker för att visa den västerländska 

överlägsenheten samt hur religioner i läroböcker beskrivs som främmande med utgångspunkt 

i det svenska. Sådan andrafiering bidrar, enligt Kamali, till reproduktionen om vissa kulturers 

överlägsenhet över andra samt till stereotypisering av ”de andra” (Kamali, 2006: 47-52).  

Processer som rasifiering, andrafiering och stereotypisering ska utifrån läroplanen således 

aktivt motverkas och ifrågasättas.  

 

2.2.5. Respekt för vår gemensamma miljö i Lgr11 

I läroplanen uppmanas skolan att anlägga ett miljöperspektiv genom vilket eleverna ska få 

möjlighet att skaffa sig ett förhållningssätt såväl till närmiljön som globala miljöfrågor. 

Undervisningen ska även belysa hur samhällets utveckling och den personliga livsstilen kan 

anpassas för en hållbar utveckling. Vidare är ett mål för skolan att varje elev ”visar respekt för 

och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (Skolverket, 2011a: 9, 12). 

Den gemensamma miljön utgör således såväl närmiljön i elevens närhet som globala 

miljöfrågor och den personliga livsstilen och samhällets utveckling. 

       Per Sund menar att miljöundervinsingens utformning i skolan avgörs av den betydelse 

som miljöbegreppet har tilldelats.  Han beskriver hur betydelsen av ordet miljö har förändrats 

under de senaste 50 åren. Miljö får ett aktuellt innehåll i mötet mellan människan och naturen, 

exempelvis gällande råvaror eller tillfredsställande rekreationsmöjligheter (Sund, 2008: 25). 

Miljöfrågor berör således människans, eller samhällets, förhållande till naturen. I läroplanen 

förespråkas vidare det som Sund beskriver som miljöetik, det vill säga reflektion kring hur 

människan ska förhålla sig till naturen. Här blir även hållbar utveckling aktuellt (Sund, 2008: 

25-26). I en temaskrift av Myndigheten för skolutveckling förklaras lärande om hållbar 

utveckling som något där ekonomiska, sociala och ekologiska frågor sammanfogas samtidigt 

som lokal, regional och global nivå måste aktualiseras (Myndigheten för skolutveckling, 
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2004: 6-7). Både Myndigheten för skolutveckling och Skolverket kopplar hållbar utveckling 

med demokrati som är en bidragande faktor i arbetet för hållbar utveckling och rättvisa, samt 

kritiskt tänkande, som är nödvändigt för att elever ska utveckla ett personligt förhållningssätt 

till miljöfrågor. Undervisningen ska alltså främja elevernas förståelse för hållbar utveckling i 

förhållande till sociala frågor, exempelvis rättvisefrågor, ekologiska frågor samt ekonomiska 

frågor. De ska också få möjlighet att utveckla medvetenhet till hur deras livsstil påverkar 

miljön, lokalt och globalt (Myndigheten för skolutveckling, 2008: 10-12; Skolverket, 2002: 

9).  

       Skolverket nämner dock ytterligare en sida vad gäller den gemensamma miljön i skolan, 

nämligen arbetsmiljön(Skolverket, 2002: 14). Den gemensamma arbetsmiljön är både fysisk 

och psykisk och ska skapa goda förutsättningar för de som vistas i skolan. Respekt för den 

gemensamma arbetsmiljön innebär således respekt för sin omgivning, både den fysiska och 

sina medmänniskor. 

 

3. Metod 

Nedan redogörs för den metod som användes för att besvara ställda frågeställningar.  Sven 

Hartman beskriver metodbegreppet som innefattande ”det mesta inom forskningsprocessen 

från det tekniska till det alltigenom teoretiska” (Hartman, 2003: 40). Det kan handla om hur 

data har samlats in och bearbetats samt om forskarens förhållningssätt till material och 

metodval. Andreas Fejes & Robert Thornberg förklarar metod som datainsamling samt 

databearbetning. Vidare kopplar de metodansatsen till forskningsdesign och 

vetenskapsfilosofiska frågor såsom perspektiv på det undersökta fenomenet samt ansats för 

resonerande och analys. Valet av metodansats påverkar undersökningens frågeställning, 

datainsamlingsmetod och analys (Fejes & Thornberg, 2009: 13, 21-22, 27-30). Medvetenhet 

kring dessa förhållanden är viktigt då forskarens personliga förutsättningar, erfarenheter och 

inställning utgör en tolkningsram för undersökningen (Fejes & Thornberg, 2009: 17; 

Hartman, 2003: 24). Därför i det följande en reflektion kring metodansatsen inför detta 

examensarbete. 

       Ur ontologisk synvinkel grundar sig studien på en konstruktivistisk ståndpunkt om att 

verklighetsbeskrivningar är konstruktioner och icke slutgiltiga (Bryman, 2002: 33). 

Ingångspunkten är delvis induktiv då resultatet utgör utgångspunkten för de slutsatser som 

dras (Bryman, 2002: 22-24). Även deduktiva inslag förekommer dock då undersökningen 
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även vilar på en teoretisk bakgrund (Bryman, 2002: 21-22). Kunskapsteoretisk fokus kommer 

att ligga på min tolkning av resultatet med bakgrund dels i mina erfarenheter, som har format 

de ”glasögon” som jag ser med, dels i bakgrundslitteraturen som har presenterats i 

litteraturgenomgången. Ansatsen kan även beskrivas som kvalitativ (Bryman, 2002: 33-34; 

Fejes & Thornberg, 2009: 18-19).  

       Den datainsamlingsmetod som har använts för denna undersökning är litteraturanalys. 

 

3.1. Litteraturanalys som metod 

       Pär Widén framhåller att en textanalys handlar om att förhålla sig till texter och deras 

innehåll för att få kunskap om dem utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem. I detta 

arbete kan fokus läggas på olika analytiska dimensioner av texten, beroende på syftet med 

analysen. Widén beskriver den andra analytiska dimensionen, där fokus läggs på textens form 

och innehåll och analysen utgår ifrån själva texten, snarare än upphovsmannen (den första 

analytiska dimensionen) eller yttre sammanhang (den tredje analytiska dimensionen). Jag 

kommer här att analysera skönlitterära läromedel utifrån den andra analytiska dimensionen.  

Ytterligare en analytisk dimension som jag kommer att komplettera analysen med är den 

problematiserande, då de analyserade texterna kommer att problematiseras utifrån teoretiskt 

drivna analysfrågor (Widén, 2009: 138; 144-145). 

       Som arbetsredskap har jag använt mig av analytiska frågor (eller analysfrågor). Widén 

trycker på vikten av att formulera analysfrågor inför en textanalys för att avgränsa, och 

klargöra, vad som ska studeras (Widén, 2009: 142-144). Följande analytiska frågor har 

utformats med bakgrund i examensarbetets frågeställningar och litteratur. 

 Vilka teman och motiv relaterade till värdegrundsbegreppet går att urskilja i texten? 

Hur behandlas dessa? 

 Vilka värden kan textens karaktärer, eller personer, bedömas förmedla? 

 Vilka värden kan textens intrig och miljö bedömas förmedla? 

       Då läromedlen i denna uppsats har analyserats som empiriskt material, inte som 

källmaterial, med fokus på den litterära formen och innehållet har litteraturanalys valts som 

textanalysmetod. Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson föreslår att den som vill göra en 

litteraturanalys av en okänd text läser den flera gånger. Den första genomläsningen bör vara 

förhållandevis fri för att bekanta sig med texten för att sedan bryta ner den och börja analysera 

texten utifrån den aktuella kontexten och analytiska begrepp. I detta arbete pekar Holmberg & 
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Ohlsson ut titeln, inledning och slutet som särskilt betydelsebärande. Vidare trycker de på 

vikten av att ständigt ha texten som helhet, dess mening och intention i minnet, även vid 

analys av dess mindre beståndsdelar (Holmberg & Ohlsson, 1999: 9, 104-106). 

       I denna litteraturanalys kommer uppsatsens syfte, frågeställningar och de kritiska 

frågorna att utgöra kontexten. Då de böcker som kommer att analyseras är skrivna, 

marknadsförda och publicerade med barn som tänkt publik är det lämpligt att definiera dem 

som barnböcker vilket i sin tur gör det lämpligt att analysera dem som barnlitteratur 

(Nikolajeva, 2004: 15). Därför kommer denna litteraturanalys än mer precist att vara just en 

barnlitteraturanalys. Nikolajeva beskriver den främsta skillnaden mellan barnlitteratur och 

annan litteratur riktad enbart till vuxna som det faktum att barnlitteraturen är den enda 

litteraturformen där, med endast få undantag, en grupp skriver för en annan, vuxna skriver för 

barn. Detta leder till en maktobalans. Barnböcker har använts, och används än idag, i hög 

utsträckning för undervisande och socialiserande. I barnbokens tilltal blir det tydligt att en 

vuxen riktar sig till ett läsande barn, men även andra vuxna (Nikolajeva, 2004: 15-16, 20, 30). 

Fokus kommer vidare att läggas på tema och motiv, karaktärer, eller personer, samt intrig och 

miljö, vilka Nikolajeva ordnar under begreppet historia, det vill säga vad boken handlar om. 

Begreppet historia används med denna innebörd även i denna uppsats för att skilja på det som 

berättas, historia, och hur det berättas, vilket Nikolajeva benämner berättelse (Nikolajeva 

2004: 36). Då ramarna för detta examensarbete inte tillåter en fördjupning i både historia och 

berättelse kommer endast historia att behandlas här. 

 

3.1.1. Tema 

En texts teman utgörs av de idéer som går att utläsa ur texten som helhet (Holmberg & 

Ohlsson, 1999: 30). Nikolajeva (2004: 66-67) menar att motiv är mönster som ständigt 

återkommer i historien. Huvudmotiv benämner hon bokens tema. Här kommer således tema 

att behandlas som centrala idéer eller mönster medan motiv kommer att utgöras av subtema 

som inte är centrala i historien. Vidare kan dessa vara explicita, det vill säga öppna och 

uttalade, eller implicita, det vill säga dolda. Det vanligaste temat i barnboken är sökandet efter 

föremål, identitet, en person eller ett svar, men teman kan även behandla exempelvis vänskap, 

kärlek, hämnd, sexualitet och utveckling. Holmberg & Ohlsson pekar på att det vid 

temaforskning är viktigt att se till helheten samtidigt som karaktärer, miljö, berättarteknik, 

symboler och intertextualitet undersöks (Nikolajeva, 66.68; Holmberg & Ohlsson, 1999: 33-

35).  



17 

 

 

3.1.2. Karaktärer 

Karaktärer, som även kan benämnas textens personer, är ofta de som bär upp textens 

händelseförlopp och kan utgöras av såväl människor som djur eller föremål (Holmberg & 

Ohlsson, 1999: 61; Nikolajeva, 2004: 85). Dessa kan vara statiska, oföränderliga, eller 

dynamiska, då de utvecklas under historiens gång. De kan även vara platta, endimensionella, 

eller runda, då de är komplexa och mångsidiga. En karaktär som är platt och bär på drag som 

representerar en grupp benämns stereotyp (Nikolajeva, 2004: 109-110; Holmberg & Ohlsson, 

1999: 61). Vidare kan karaktärerna delas in i centrala karaktärerer: huvudperson och viktiga 

bipersoner som även benämns motspelare, samt perifera karaktärer: sidofigurer och 

bakgrundsfigurer. Dessa kommer att analyseras utifrån hur de beskrivs, beteende, uttalanden, 

tankar, andra karaktärers reaktioner gentemot dem samt berättarens kommentarer (Nikolajeva, 

2004: 99-101). Holmberg & Ohlsson pekar även på den möjliga vikten hos karaktärernas 

namn, vilket kommer att uppmärksammas i denna uppsats då det är relevant (Holmberg & 

Ohlsson, 1999: 35). Karaktärernas femininitet och maskulinitet kan diskuteras utifrån deras 

egenskaper. För litterär analys är karaktärernas performativa genus, det vill säga hur de beter 

sig, viktigare än deras biologiska genus. Nikolajeva menar att det finns kvinnliga och manliga 

socialt konstruerade egenskaper som kan tillskrivas karaktärerna, kvinnlighet utgörs 

exempelvis av passivitet, sårbarhet, beroende, emotion, omsorg och intuition. Manlighet är 

starkt, aggressivt, aktivt, analytiskt och skyddande. Om en kvinnlig karaktär helt enkelt får 

manliga egenskaper innebär det endast att hon följer den maskulina mallen, hon får ett 

könsbyte (Nikolajeva, 2004: 130-135).  

 

3.1.3. Intrig 

Händelserna i en historia måste ske i ett förlopp för att denna ska få någon mening. Detta 

förlopp kallas även intrig (Holmberg & Ohlsson, 1999: 24; Nikolajeva, 2004: 49). Intrigens 

handlingsförlopp kan vara progressivt, med en utveckling från exposition mot kulmen och sen 

avslutning, episodiskt, då enstaka handlingsförlopp har gemensamma karaktärer, eller 

kumulativt, då nya händelser, personer eller mönster introduceras i varje avsnitt. 

Handlingsförloppen kan även delas upp i huvudhandling och sidohandlingar (Nikolajeva, 

2004: 57-59, 63-64).  
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       Intrigen innefattar även en konflikt. Konflikten vara av typen person mot samhället, där 

karaktären upplever en social konflikt med sin omgivning, person mot person, innefattar en 

konfrontation med en motståndare, person mot naturen, skildrar konfrontation mot en 

naturkraft, samt person mot sig själv, vilket skildrar en inre konflikt. Självklart kan en intrig 

bygga på flera konflikter (Nikolajeva, 2004: 43-54). 

 

3.1.4. Miljö 

Historiens miljö kommer i denna analys att innefatta både tid och plats, i likhet med 

Nikolajevas definition av miljö (Nikolajeva, 2004: 70-71). Miljön har ofta ett pedagogiskt 

syfte i en historia då detaljer ofta kan innehålla fakta och kunskaper om platser i historiska 

epoker. Miljön kan även användas för att belysa eller skapa konflikter eller för att förbereda 

läsaren på det som komma skall i historien. Den kan bidra till personkarakteristiken, utgöra en 

motståndare för huvudpersonen, skapa en atmosfär eller bidra som en symbol, då exempelvis 

storstaden vanligtvis symboliserar ett hot medan landet står för den lyckliga barndomsidyllen 

(Nikolajeva, 2004: 76-79).  

       Utifrån dessa begrepp kommer valda skönlitterära läromedel att analyseras. Då 

uppsatsens ramar utgör en begränsning kommer analysen att fokusera på syftet och 

frågeställningarna, det vill säga aspekter som är relevanta för värderingar och värdegrund och 

främst demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångkulturalism samt respekt för vår 

gemensamma miljö.  

 

3.2. Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer fördelar och nackdelar med den genomförda kvalitativa 

litteraturanalysen samt mitt förhållningssätt till dessa, att diskuteras. 

       I denna litteraturanalys har utvalda skönlitterära läromedel analyserats utifrån 

värdegrundsbegreppet. Då värdegrundsbegreppet är komplext och de analyserade texterna 

omfattande har detta åtagande tidvis varit svårt. För att möjliggöra denna analys har 

värdegrundsbegreppet brutits ner i de övergripande begreppen demokrati, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism samt respekt för vår 

gemensamma miljö. För att närmare granska texten har även den brutits ner i de mindre 

beståndsdelarna tema, karaktärer, intrig och miljö.  
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       En litteraturanalys är i hög grad beroende av forskarens tolkningar, vilket kan göra det 

svårt att avgöra huruvida resultatet går att styrka. Denna litteraturanalys grundar sig i mina 

tolkningar av de analyserade texterna. Det är inte heller självklart att en rättvis bild ges av de 

undersökta läromedlen. För att hantera detta har jag tagit stöd av litteratur och tidigare 

forskning samt samtal med handledare och andra studenter. Jag har genomfört denna 

litteraturanalys i god tro, vilket innebär att jag inte medvetet har låtit personliga värderingar 

påverka utförandet eller slutsatserna i detta examensarbete (Bryman, 2002: 258-262).  

       En fördel med den valda metoden, litteraturanalys, är att den ger goda förutsättningar för 

”täta” beskrivningar som skapar en databas hos läsaren och ger denne möjlighet att bedöma 

graden av överförbarhet.  För att försäkra om pålitlighet för detta arbete har en redogörelse av 

alla faser i forskningsprocessen getts samtidigt som jag har eftersträvat en viss transparens 

genom hela denna redogörelse (Bryman, 2002: 258-262). 

 

3.3. Urval 

Inledningsvis kommer i detta avsnitt begreppet skönlitterära läromedel att redogöras. Sedan 

kommer den urvalsprocess som användes i samband med datainsamlingen att beskrivas. 

 

3.3.1. Skönlitterära läromedel 

Med begreppet skönlitterära läromedel avses sådana läromedel som är utgivna av 

läromedelsförlag som läromedel, främst för lästräning, men som till utseende, upplägg, form 

och innehåll kan betecknas som skönlitterateratur.  Det handlar om kapitelböcker där en fiktiv 

historia berättas. Då dessa böcker är utformade som skönlitteratur är de inte explicit 

didaktiska och kan läsas enskilt av elever just som skönlitteratur, exempelvis som bänkbok. 

Dessa böcker kan även definieras som barnlitteratur då de är författade, publicerade och 

marknadsförda med barn som avsedda läsare (Nikolajeva, 2004: 15). Tilläggsmaterial, 

exempelvis lärarhandledningar eller arbetsböcker, är förekommande i anslutning till 

skönlitterära läromedel, men inte ett måste. Sådana tilläggsmaterial behandlar i många fall 

läsförståelse.  

 

3.3.2. Urvalsprocessen 

I urvalsprocessen utgjorde ett antal kriterier grund för avgränsning vad gäller val av 

skönlitterära läromedel för litteraturanalys.  



20 

 

       Det första urvalskriteriet var att läromedlet skulle vara av skönlitterär karaktär. Detta 

eftersom skönlitterära läromedel marknadsförs som undervisningslitteratur samtidigt som de 

inte tydligt framstår som didaktiska i sin utformning. Istället liknar dessa läromedel snarare 

skönlitterär barnlitteratur där det eventuella didaktiska syftet är betydlig mer subtilt än hos 

traditionella läromedel. Därför är det inte självklart att elever förstår att det i dessa fall handlar 

om läromedel och att de reflekterar kring dessa böcker som läromedel, samtidigt som 

skönlitterära läromedel kan brukas som skönlitteratur snarare än läromedel. 

       Ytterligare ett kriterium vid urvalet var att läromedlet skulle rikta sig till barn i 

mellanstadieåldern, då läsningen vanligtvis har blivit självständig och elever kan lägga fokus 

på läsförståelse till förmån för avkodning. 

       För att försäkra om en viss variation, samt minska risken för ett ensidigt urval, utgjorde 

det tredje kriteriet att läromedlen skulle vara utgivna på olika förlag. Sveriges fyra största 

läromedelsförlag, som utger läromedel för den valda ålderskategorin, valdes då dessa, enligt 

Rickard Vinde
1
 dominerar marknaden överlägset och således har störst spridning för sina 

böcker. Rickard Vinde uppgav Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Natur och Kultur, Sanoma 

utbildning AB (tidigare Bonnier Utbildning) och Studentlitteratur AB som Sveriges största 

läromedelsförlag. Studentlitteratur AB utger i nuläget inte läromedel för mellanstadiet och 

kommer därför inte att omfattas i detta examensarbete.  

       Med dessa kriterier som strategisk grund för avgränsning gjordes vidare ett slumpmässigt 

urval inom varje förlags utbud av skönlitterära läromedel. Detta kan liknas vid det som 

Bryman definierar som klusterurval i flera steg, där kluster för urvalet utgör det första steget i 

urvalsprocessen för att ett slumpmässigt urval inom dessa kluster görs som ett andra steg 

(Bryman, 2002: 107).  

       Då skönlitterära läromedel kan läsas självständigt, utan eventuellt förekommande 

tilläggsmaterial, och då värdegrundsanalysen av dessa läromedel är så omfattande i 

förhållande till ramarna för denna uppsats, kommer inte några tilläggsmaterial att analyseras. 

        En kort presentation av de läromedel som valdes ut för litteraturanalys följer nedan:  

 

3.3.2.1. Det magiska ljuset – Jakten på guldbägaren 

Jakten på guldbägaren, den första boken av tre i serien Det magiska ljuset, är utgiven av 

Gleerups AB bokförlag 2008 (Jensen, Jörn, 2008). Serien är skriven av den danske 

barnboksförfattaren Jörn Jensen (2008) som bland annat har tilldelats det danska ”läsa-lätt-

                                                           
1
 Rickard Vinde, VD för Svenskt Läromedelsservice AB, e-post 2012-03-26, i författarens ägo. 
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priset” (BonnierCarlsen, 2012-04-10). Jensen har även arbetat som talpedagog och lärare. Till 

bokserien finns även en studiebok, som främst rör läsförståelse, författad av Magnus 

Johansson (Gleerups, 2012-04-10).  

       På Gleerups hemsida beskrivs Det magiska ljuset som en spännande historia som 

”utspelar sig i en fiktiv värld under 1700-talet. Det handlar om en tidsresa från nutid till 1700-

talet. Jeppe förflyttas dit via ett magiskt ljus och ska leta reda på en guldbägare” (Gleerups, 

www.webbshop.gleerups.se 2012-04-10).  

 

3.3.2.2. Kod 45 – Vittnet 

Vittnet är den första boken i serien Kod 45, skriven av Lena Hultgren, utgiven 2009 (Hultgren, 

2009). Hultgren är läromedelsförfattare och har tidigare bland annat skrivit Tårtan, 

övningsböcker med läs-, skriv- och matematikuppgifter för barn i de första skolåren (Natur 

och Kultur, 2012-04-11). I anslutning till serien finns även två arbetsböcker som i första hand 

behandlar läsförståelse men även grammatik samt ”funderingsuppgifter”. 

       Serien Kod 45 är utgiven av förlaget Liber AB och marknadsförs som en serie som både 

pojkar och flickor kan identifiera sig i samtidigt som de får möjlighet att uppnå läroplanens 

mål för läsning (Liber, 2012-04-11). Vittnet handlar om nyinflyttade Leila som av en händelse 

blir vittne till några tjejer som snattar godis i en butik. Hon måste ta ställning till detta vilket 

får konsekvenser (Hultgren, 2009).  

 

3.3.2.3. Pojken och Tigern: en Sverige-saga 

Den första upplagan av Pojken och Tigern gavs ut 1986. 2002 kom en reviderad upplaga, 

även utgiven som Nya Pojken och Tigern, en Sverige-saga, vilken kommer att behandlas i 

denna uppsats (Westman, 2002). Boken är en del i serien Läs med oss hos Natur och Kultur 

förlag. Författare är Lars Westman, även journalist och krönikör som har tilldelats Stora 

journalistpriset 1975 (Nationalencyklopedin, 2012-04-11). En arbetsbok, en studiebok, en 

lärarbok, kopieringsunderlag, en interaktiv skrivtavla, en lättläst läsebok samt en uppföljare, 

Pojken och Tigern: tidsmaskinen, finns att köpa i anslutning till boken (Natur och Kultur, 

2012-04-11).  

       Pojken och Tigern kan beskrivas som en modern Nils Holgersson-saga. En familj från 

Boden tappar bort sin katt, Tigern, på en semesterresa i Skåne. Tigern finner sin egen väg hem 

genom Sverige samtidigt som Pojken på egen hand försöker hitta sin katt medan han själv 
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vandrar igenom landet. Boken behandlar på så vis ett landskap i varje kapitel (Westman, 

2002).  

 

3.3.2.4. Acke & Ahmed 

Denna bok är en del i serien Böcker om barn i en vanlig skola. Acke & Ahmed är utgiven hos 

Sanoma Utbildning AB 2003 (Bross, 2003). Helena Bross, barnboksförfattare och 

lågstadielärare, är författare till hela serien som behandlar vardagen i en ”vanlig klass, kanske 

en femma eller sexa, med lite tjejtjafs, lite basket, lite bråk och lite kärlek. Och så 

mobbing.”(Bross, http://www.helenabross.se, 2012-04-11). Till serien finns inget tilläggs- 

eller arbetsmaterial (Sanomautbildning, 2012-04-11). Då den har utgivits i undervisningssyfte 

är boken ändå ett skönlitterärt läromedel utifrån uppsatsens definition. 

       I denna bok är Acke huvudperson. Han trivs inte i sin klass och vill helst spendera sina 

dagar i sin fars bilverkstad. Då han tilldelas en brevvän i skolan träffar han Ahmed, som han 

blir god vän med (Bross, 2003).  

 

4. Resultat 

I detta avsnitt kommer uppsatsen resultat, det vill säga själva analysen av undersökta 

skönlitterära läromedel, att presenteras. Detta kommer att ske utifrån de centrala begreppen 

demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mängkulturalism 

samt respekt för vår gemensamma miljö. Läromedlen kommer att behandlas var för sig i 

resultatet, för att ge tydlig förståelse för varje bok, varpå gemensam diskussion för alla böcker 

kommer att föras i diskussionen. De olika värdena ligger ofta nära vandra. Exemplen har förts 

till den rubrik där de har bedömts höra hemma bäst.  

 

4.1. Demokrati i de analyserade skönlitterära läromedlen 

Härnäst följer en genomgång av de möjliga demokratiska värderingar som kan urskiljas de 

analyserade läråmedel.  

 

http://www.helenabross.se/
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4.1.1. Demokratiska värderingar i Det magiska ljust – Jakten på guldbägaren 

Denna boks intrig utspelar sig i två olika miljöer, å ena sidan det lilla samhället Flinteby i vår 

moderna tid, å andra sidan Flinteby på 1700-talet. Det moderna Flinteby beskrivs, endast 

kortfattat, som en vanligt, tryggt litet nordiskt samhälle där Jeppe går i skolan, cyklar, tränar 

och umgås med vänner, vilket illustreras med bland annat följande citat: 

Han väntar på Julia. De brukar mötas vid glasskiosken efter träningen. Det finns inte så många 

ställen att träffas på i Flinteby, så glasskiosken är en av dem. (Jensen, 2008: 3) 

I skolan finns gamla tavlor.(Jensen, 2008: 5) 

Dessa citat visar att Jeppe och hans vän har möjlighet att umgås fritt som de önskar. De 

kan stå vid glasskiosken och prata samtidigt som deras bekymmer är av det slaget att 

hemstaden inte erbjuder underhållning. Jeppe får även gå i skolan. Det tas för givet att 

Jeppe lever i ett demokratiskt samhälle där barn utbildas och har en social trygghet. 

       Flinteby i det förflutna däremot beskrivs betydligt mer ingående. Miljöbeskrivningarna 

skapar atmosfär, men de är även didaktiska då de beskriver ett historiskt samhälle så som det 

kunde ha sett ut. Samhället beskrivs här som smutsigt och eländigt. Bakgrundsfigurerna 

arbetar ständigt och sliter för sitt leverne. 

Jeppe kryper upp där bak och sätter sig tillrätta på några säckar. Han ser nyfiket på allt som de 

passerar. Han har cyklat denna vägen många gånger, men han känner inte igen de små husen med 

halmtak. De revs säkert långt innan kan föddes. Allt ser fattigt och ödsligt ut och grusvägen är full 

av gropar. (Jensen, 2008: 19) 

Ett stycke från honom håller några män på att lasta stora vita block på en hästkärra. Block som ser 

ut att vara sågade ur klinten. (Jensen, 2008: 14) 

I det förflutna är Jeppe och motspelaren Lea, som är en 1700-talsflicka, på jakt efter 

guldbägaren liksom kungens bödel samt skurken Felix. De två sistnämnda är mycket onda, 

nästintill sadistiska, karaktärer som illustrerar tidens korruption. Kungen, som styr landet, vill 

ha guldbägaren för sig själv och har skickat ut sin bödel för att med vilka medel som helst få 

sina händer på den.  

       Således beskrivs ett demokratiskt modernt samhälle, med obligatorisk skolgång och frihet 

att umgås efter behag, och ett historiskt odemokratiskt samhälle då kungen styr landet efter 

sin egen vilja samtidigt som korruption råder. Ständigt ställs dessa två samhällen mot 

varandra då Jeppe reflekterar over skillnader dessa emellan. Det moderna, demokratiska 

samhället framstår här som det önskvärda då han får gå i skolan, har ett tryggt hem och social 
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trygghet här samtidigt som modern kunskap, teknologisk och vetenskaplig, värderas högt. Här 

värderas demokratin som den mest lämpliga samhällsformen (Nykänen 2008: 57-58; Dewey: 

1997: 121-128).  

       De två barnen, Jeppe och Lea, samarbetar i sin jakt på guldbägaren. I detta samtalar de 

tidvis kring hur de ska bära sig åt, vilket kan liknas vid deliberation (Nykänen, 2008: 52-55). 

Dessa samtal är dock korta och domineras av ena parten som fattar ett beslut medan den andra 

accepterar detta och illustrerar således inte någon ideal samtalssituation (Habermas, 2003: 36-

38): 

- Hörde du vad de sa om bägaren? frågar hon ivrigt. Vi ska ha tag i den före Felix. Låt oss börja 

med att leta vid kyrkogårdsmuren. Jag tror att bödeln har rätt i att den finns där.          

   Om inte söker vi i Älvkungens kammare. Älvhög väntar vi med till sist, det ligger längst bort. 

- Jag tror också att bägaren finns vid kyrkogårdsmuren, säger Jeppe. (Jensen, 2008: 31) 

 

4.1.2. Demokratiska värderingar i Kod 45 – Vittnet 

I denna bok fortlöper intrigen ständigt i ett demokratiskt samhälle. Miljön utgörs av Göteborg 

i nutiden, vilket illustreras med bland annat tidningar, närmare bestämt Göteborgsposten, och 

Naturmuséet, det vill säga massmedia och tillgång till kultur och utbildning, viktiga aspekter 

av ett demokratiskt samhälle. Liksom Jeppe går Leila i skolan. Där får hon i uppgift att följa 

nyheterna, vilket hon gör om än inte med någon entusiasm:  

Så fort de kom in i klasrummet efter lunch delade Jonas ut tipskuponger. Nyhetsfrågorna var lätta 

att svara på för Jonas hade hittat på så tokiga alternativ.  

- Så här enkelt blir det inte någon mer gång, sa Jonas när han samlade in deras svar. De gäller 

att ni läser tidningen eller ser på nyheterna varje dag om ni ska ha någon chans. 

Jonas berättade att den eller de som hade flest rätt totalt under höstterminen skulle få ett fint pris. 

Vad det var sa han inte, men han såg mycket hemlighetsfull ut, som om priset verkligen var värt 

att kämpa för. (Hultgren, 2009: 20) 

Sidofiguren, och magistern, Jonas kan förstås ha en demokratisk tanke då han uppmanar 

eleverna att följa nyheterna för att vara delaktiga i samhället, bli delaktiga 

samhällsmedborgare och öka samhällstillhörighet för ett starkt demokratiskt samhälle 

(Nykänen 2008: 57-58; Dewey: 1997: 121-128). Genom honom illustreras vikten av detta. 

Samtidigt beskrivs klassrummet som han och Leila vistas i inte som något demokratiskt 

klassrum. Jonas bestämmer på egen hand vad som ska ske och han redogör för vilka 
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beteenden som är acceptabla och vilka som är oacceptabla. Vidare är han den enda personen 

som talar i de partier i boken som illustrerar helklasssituationer, viket syns i följande exempel:  

Leila satte sig på sin plats och såg sig omkring i rummet. Jonas hade sagt att han behövde vara 

ifred för att förbereda något på rasten. Det var inget som syntes i alla fall. 

- Jag hade planerat att vi skulle göra något helt annat den här lektionen, men tyvärr blir det 

inget med det. Jonas tittade ut över klassen. 

- Jag har mycket tråkiga nyheter, fortsatte han. (Hultgren, 2009: 22-23) 

Således beskrivs skolförhållanden snarare som odemokratiska utifrån den ideala 

pedagogiska samtalssituationen då samtal i skolan först ojämlikt (Nykänen, 2008: 78-

79). Detta ifrågasätts inte. 

       Bokens huvudperson, Leila, kan förstås som en demokratisk samhällsmedborgare, utifrån 

Deweys idé om demokratisk livsföring (Dewey: 1997: 121-128, Nykänen, 2008: 57-58), då 

hon vid flera tillfällen, aktivt, tar avstånd från lagbrott genom att vittna mot dessa. 

Inledningsvis avslöjar hon tre äldre tjejer som snattar godis i den lokala kiosken och senare 

vittnar hon mot en äldre kille som har misshandlat och rånat någon. 

Polisen var ung och väldigt snäll. Först fick Leila berätta så mycket hon mindes, sedan ställde 

polisen frågor. När Leila hade svarat så gott hon kunde tog hon fram mobilen ur fickan och la den 

på bordet framför sig. Alldeles för sen kom Leila på att hon inte borde ha tagit i mobilen, hon 

skulle ha haft den i en servett. Sådär som detektiverna brukade göra på film. 

- Oj, fingeravtrycken, sa hon. 

Polisen log. 

- De finns nog kvar. Du har varit ett mycket bra vittne. Vi har fått ett signalement som kommer 

att vara till stor hjälp när vi efterlyser honom. (Hultgren, 2009: 77) 

Här värderas Leilas aktiva insats som medborgare mycket positivt. Detta leder även till 

personlig utveckling hos Leila. Även polisen beskrivs på ett positivt sätt, vilket ger en positiv 

bild av polisen som myndighet för det demokratiska samhället.  

 

4.1.3. Demokratiska värderingar i Pojken och Tigern: en Sverige-saga 

I denna bok utspelar sig intrigen i nutida Sverige, alltså ett demokratiskt land. Detta illustreras 

genom miljöbeskrivningar, exempelvis då Tigern promenerar förbi riksdagshuset, samt 

sidohandlingar i intrigen, då massmedia ständigt skriver om Pojken och Tigern som vandrar 

genom landet och myndigheterna försöker få tag på dem för att skicka hem dem: 
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I tidningarna skrev de varje dag om honom. VAR ÄR KATTPOJKEN? stod det på en löpsedel. 

(Westman, 2002: 123) 

- Är du den pojken som är efterlyst? sa hon. Hon berättade att man skrev i tidningarna om en 

pojke och en katt, som försvunnit nere i Skåne. (Westman, 2002: 65) 

Pojken, Pelle, som är en av två huvudkaraktärer i boken, går i skolan i Boden, när han inte är 

ute och vandrar genom Sverige. I Boden har han även sitt hem och sin familj. Det 

framkommer att han har mycket kunskap om nordisk geografi, kultur och städer som han 

vandrar genom under sin resa. Följande exempel illustrerar detta: 

Han visste att det var gott om björn i Dalarna och Härjedalen. Man höll på att räkna alla björnar. 

Det fanns ungefär tusen björnar i hela Sverige. (Westman, 2002: 140)  

- Hva er du for en gutt? Sa farbrorn. 

Gutt betyder pojke på norska, det visste han. (Westman, 2002: 85) 

Hans kunskaper, som utgör en viktig resurs för honom under historiens gång, visar på 

fördelarna med utbildning och massmedia inom ett demokratiskt samhälle, således värderas 

även i denna historia den demokratiska högt samhällsformen (Nykänen 2008: 57-58; Dewey: 

1997: 121-128). Bokens andra huvudkaraktär, Tigern, är en förmänskligad katt som bland 

annat kan läsa och förstå det människor säger. Hans kunskaper relateras inte till någon 

utbildning, då han är en katt. Likaså beskrivs hans karaktär som en vuxen, svensk individ, 

vilken rimligtvis skulle ha haft en skolgång. 

       I Pojken och Tigern, liksom i Vittnet, förekommer poliser, bland annat då en knalle i 

Västergötland berättar om sin historia. I denna bok beskrivs de dock inte enbart positivt: 

En gång hade polisen tagit honom.  

- De trodde inte på mig, när jag sa att jag var knalle. Det finns inga knallar mer, sa polisen. 

Snart är det väl förbjudet att gå omkring på vägarna också, sa jag till dem. (Westman, 2002: 

67) 

Vid flera tillfällen i boken reflekterar karaktärerna över det som är förbjudet i ett samhälle, de 

begränsningar som uppstår på grund av gemensamma lagar, regler och samhällsansvar. ”Allt 

roligt var förbjudet” (Westman, 2002: 14) tänker pojken vid ett tillfälle. På så sätt illustreras 

även möjliga nackdelar med vårt demokratiska samhälle som problematiseras i förhållande till 

individens frihet och begräsningar, vilket visar på kritiskt tänkande, inquiry (Dewey, 1910: 3-

13). 
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4.1.4. Demokratiska värderingar i Acke & Ahmed 

Miljön i Acke & Ahmed utgörs dels av Malma, en liten landsort någonstans i Sverige, dels av 

en större stad i närheten av Malma. Även här utspelar sig intrigen i dagens Sverige där Acke, 

huvudpersonen, har tillgång till utbildning, litteratur och fritidssysslor. Det positiva med dessa 

demokratiska tillgångar, samt demokratisk livsföring (Nykänen, 2008: 57-58; Dewey: 1997: 

121-128) utrycks explicit av motspelaren Ahmed: 

- Varför läser ni så mycket? 

Ahmed skrattar.  

- Vet inte, säger han. Pappa vill det. Han säger att vi ska vara lyckliga, för att vi bor i ett land 

där man får läsa vad som helst. 

Acke begriper inte riktigt. Det är väl klart att man får läsa vad som helst! 

- I vårt land får man inte läsa de böcker man vill, säger Ahmed. Man får inte säga vad man vill, 

man får knappt tänka vad man vill. (Bross, 2003: 81) 

Här uttrycks positiva värderingar av demokrati samt den yttrande- och tryckfrihet som detta 

bör innebära. Samtidigt påpekar Ahmed att demokrati inte är en självklarhet, inget som bör 

tas för givet. Det är något värt att uppskatta och kämpa för. Sverige beskrivs som ett 

demokratiskt land, ett bra land i förhållande till andra länder. 

- Nu är vi här, säger Ahmed efter en stund. Det är bra här, man är fri. (Bross, 2003: 81) 

       Ackes trivs inte i skolan och kommer inte bra överens med sin fröken. Han upplever att 

hon inte lyssnar på honom och att hon inte respekterar honom. Han får inte välja själv vilken 

bok han ska läsa, han får inte utlopp för sina intressen eller vara med och bestämma över sin 

tillvaro. Fröken ger klassen anvisningar och förbud utan att deliberation eller samtal 

förekommer. 

- Ja, jag trodde väl att ni skulle tycka att det var en bra idé, säger fröken. Och då är det så här att 

klassen i stan redan har skrivit brev till er. Det är så turligt att det finns precis lika många 

pojkar och flickor i den klassen som i vår klass. Nu kommer ni att få varsitt brev från någon i 

stan. De skriver och berättar lite om sig själva. När man har skrivit ett brev, vill man 

naturligtvis ha svar, så när ni har läst brevet, ska ni genast börja skriva tillbaka. (Bross, 

2003:40) 

Det faktum att fröken, tillsammans med en lärare i stan, startar ett samarbete där varje elev får 

en brevvän från en annan skola kan ses som en demokratisk satsning för att eleverna ska lära 

känna nya människor, bli mer öppna och få en grund att stå på inför deras framtida skolgång i 

stan. Samtidigt har hon själv, eller tillsammans med den andra läraren, bestämt över hela 
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projektet, inklusive parat ihop vänner utan att inkludera eleverna. Deliberation och ideal 

samtalssituation värderas således lågt genom historiens intrig och karaktärer då skolans samtal 

är ojämlika samtidigt som beslut tas av lärarna utan att eleverna involveras (Nykänen, 2008: 

52-55, 78-79). Samtidigt som fröken är entusiastisk över sitt läraruppdrag vad gäller 

undervisning är hon passiv vad gäller det demokratiuppdraget, inte bara vad gäller inkludering 

av eleverna utan även då hon inte agerar mot mobbning. Hon förstår att Andreas, en sidofigur 

och klasskompis till Acke, blir mobbad utan att agera emot det, vilket inte uppfattas, eller 

framställs, som negativt genom huvudpersonen i boken. Hennes agerande beskrivs bland 

annat som följande: 

Fröken tittar ut över dem med ett frågande uttryck. Ingen säger något. Sebbe, Viktor och Markus 

ser helt oskyldiga ut, som om de inte begrep vad det skulle kunna var. 

Fröken låter ändå sina ögon vila på dem en stund. Sedan tittar hot ut över klassen igen. Ingen säger 

något. (Bross, 2003: 31) 

Genom accepterande av frökens passivitet och brist på engagemang förmedlas en värdering 

av demokratiuppdraget som mindre angeläget.  

 

4.1.5. Sammanfattning 

Ingen av de analyserade böckerna motsätter sig öppet demokratiska värderingar. I tre av 

böckerna utspelar sig handlingen, på ett självklart sätt, i ett demokratiskt samhälle utan 

att detta diskuteras, då de speglar det svenska samhället. I samtliga analyserade böcker 

värderas den demokratiska samhällsformen högt, liksom i Lgr 11 (Skolverket, 2011a: 

3). Deliberation däremot förekommer i mycket liten utsträckning i böckerna. 

Deliberativ-demokrati värderas lågt i de fyra undersökta läromedlen, vilket inte 

överensstämmer med den värdegrund som framhålls i Lgr 11 (Nykänen, 2008: 49-50; 

Skolverket, 2011:a 7-15). 

 

4.2. Mänskliga rättigheter i de analyserade skönlitterära läromedlen 

I följande avsnitt följer en redogörelse för hur mänskliga rättigheter behandlas i de undersökta 

böckerna. 
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4.2.1. Mänskliga rättigheter i Det magiska ljuset – Jakten på guldbägaren 

Jeppes rättigheter förs fram i Jakten på guldbägaren då det blir tydligt att Lund inte bryr sig 

om hans överlevnad eller hemkomst utan endast vill utnyttja honom för att komma åt 

guldbägaren. I exemplet nedan säger Jeppe följande till Lund. 

- Jag litar inte på dig längre. Du struntade fullständigt i om jag kom tillbaka eller inte. Du ville 

bara ha bägaren för dig själv. (Jensen, 2008: 46) 

När Jeppe förstår att han inte värderas lika högt som Lund eller guldbägaren av denne blir han 

mycket kränkt. Denna brist på värderande av Jeppes liv utgör även en stor del av Lunds 

negativa karaktärsdrag. Här kan en värdering av alla människors lika värde utläsas, en 

grundpelare för de mänskliga rättigheterna vilket även kan kopplas till den andra artikeln i 

Barnkonventionen om alla barns lika värde (Regeringskansliet, 2011: 3-7; Skolverket, 2012-

04-20). 

       I bokens intrig kan ett negativt värderande av våld gentemot andra människor utläsas då 

historiens skurkar, Felix och Kungens Bödel, använder våld på ett lustfyllt sätt. Detta leder 

inte till något resultat för dem, vilket illustrerar att våld inte löser några problem. Samitidigt 

reagerar den positivt beskrivna huvudpersonen Jeppe negativt på detta våld. 

- Ja, det är möjligt, säger bödeln. Han betraktar Jeppe iskallt. Ett ärr från ett svärdshugg löper 

från bödelns pappa ned över kinden.  

- Låt honom få känna på tumskruven, säger bödeln. Det brukar få de hårdaste förbrytare att tala. 

Det gäller säkert för en pojke också.  

Det går en rysning genom Jeppe. Han vet inte exakt vad en tumskruv är, men han förstår att den 

kan få folk att bekänna vad som helst. (Jensen, 2008: 27) 

Bokens positiva karaktärer, Jeppe, Lea och Julia, tar aldrig till något våld. Även härigenom 

styrks ett positivt värderande av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen då dessa tar 

ställning mot kränkningar och våldsyttringar (Regeringskansliet, 2011: 3-7, 91-105).  

     Lea är på jakt efter guldbägaren trots hennes fars förbud och det faktum att hennes 

omgivning inte anser att en flicka är anständig att ta sig an ett sådant uppdrag.  

Han har förbjudit Lea att söka efter den, men det gör hon ändå. Hon tror inte att någon misstänker 

en flicka för att vara med i jakten på guldbägaren. (Jensen, 2008: 18) 

Genom detta kan Leas karaktär anses kämpa för sin rätt att vara medbestämmande i sitt liv 

och förmedla rätten att göra det som är rätt för en själv utan att diskrimineras på grund av 

ålder eller kön, som går att återfinna i Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2011: 92-105). 
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Även frihet till livsåskådning eller tro illustreras till viss del genom intrigen då Jeppe möter på 

såväl kristendom som asatro på ett naturligt sätt som inte ifrågasätts (Regeringskansliet, 2011: 

3-7). Om Jeppe delar dessa livsåskådningar är irrelevant, vilket tyder på en värdering av allas 

frihet i denna fråga. 

 

4.2.2. Mänskliga rättigheter i Kod 45 – Vittnet 

Leila, huvudpersonen, i denna bok bor tillsammans med sin familj i ett hem som för henne 

utgör trygghet. Då Leila känner sig hotad söker hon tillfykt till hemmet och föräldrarna. Detta 

illustrerar vikten av rätten till föräldrar och ett hem som uttrycks i Barnkonventionen 

(Regeringskansliet, 2011: 92-105).  

Leila vände sig om igen. Nu såg hon tjejerna och de såg henne och hennes rädda ögon. Vad skulle 

hon göra? Framför henne fanns de stora killarna och bakom henne kom de andra. Hon hade ingen 

chans. Hon kunde inte komma undan. Leila önskade att allt bara var en dröm. Hon ville blunda, 

somna och vakna hemma i sin säng. Hemma hos mamma och pappa. (Hultgren, 2009: 27) 

Leila sprang så fort hon kunde. In mellan husen, över gården. Porkoden var enkel. Leila drog den 

tunga porten mot sig, trängde sig in och skyndade sig till hissen. Den var inte nere. Leila tryckte på 

knappen. Hon vände sig om och tittade oroligt ut genom fönsterrutan vid porten. Nej, ingen hade 

hunnit ikapp henne. 

Hissen skakade när den startade. Leila andandes ut. Hon behövde inte vara rädd. (Hultgren, 2009: 

28-29) 

Således framhålls en positiv värdering av denna rättighet i intrigen, då Leila springer hem för 

att finna trygghet, samt genom karaktären Leila som själv värderar sina föräldrar högt.  

       En sidohandling i historien är Leilas nyliga flytt till ett nytt område. Leila känner sig 

ensam om frustrerad sedan flytten som hon var emot från början. Hon tjatar på sina föräldrar 

om att flytta tillbaka. Följande citat är endast ett av flera möjliga exempel på detta: 

Leila suckade tungt. 

- Hur länge ska vi bo här? 

Pappa blev plötsligt irriterad. 

- Hur länge ska du tjata om det där? 

- Tills vi flyttar tillbaka.  

- Det ska vi inte. Hej då, Leila! Vi ses halv sju. 

Genom dialogen framkommer det att hon har tjatat om att flytta tillbaka många gånger. 

Samtidigt framkommer hon som något oresonlig, och hennes föräldrar tar inte hennes 
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önskemål i beaktande. Inte heller i skolan tas några beslut tillsammans med Leila eller de 

andra eleverna. Således värderas inte barnens rätt att uttala sig och vara medbestämmande i 

större beslutangående dem själva, en av de ledande artiklarna i Barnkonventionen 

(Skolverket, 2012-04-20), högt.  

       Leila, liksom Jeppe, tar avstånd ifrån våld mot andra, vilket kan kopplas till deklarationen 

om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen (Regeringskansliet, 2011: 3-7, 92-105). 

Då hon ser en kille misshandla en annan vittnar hon emot honom, trots att hon blir rädd. Leila 

använder aldrig någon form av våld mot någon annan person.  

 

4.2.3. Mänskliga rättigheter i Pojken och Tigern: En Sverige-saga 

Mänskliga rättigheter berörs i denna historia framför allt genom de förmänskligade djuren. 

Katten Tigern, liksom flera av de andra förmänskligade djuren som han träffar på, reflekterar 

över sina och andras rättigheter, vilket tack vare det faktum att djurkaraktärerna har getts 

mänskliga egenskaper kan överföras till mänskliga rättigheter. Följande citat ger exempel på 

hur djuren kan reflektera kring detta ämne: 

- Vi råttor har det inte så lätt. Människorna lägger ut råttgift och fångar oss i fällor. Vi har lika 

stor rätt att leva som katter. (Westman, 2002: 44) 

Jaha, det är det gamla vanliga, tänkte Tigern. Hundar har en massa rättigheter som inte katter har. 

Det finns ingen rättvisa! (Westman, 2002: 7) 

I det första citatet uttrycks en värdering av allas lika rätt till liv, en grundläggande mänsklig 

rättighet samt en av de ledande artiklarna i Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2011: 3; 

Skolverket, 2012-04-20). I det andra citatet är Tigern upprörd över det faktum att en viss 

grupps rättigheter är underordnade en annan grupps. Detta reflekterar Tigern över efter att han 

har förbjudits att lämna bilen då hundar antagligen rör sig i området, vilket innebär att 

hundars rättigheter begränsar katternas. Genom citatet ovan förmedlar kattens karaktär en 

värdering av orättvisa i detta. Lika rättigheter värderas således positivt(Regeringskansliet, 

2011: 3-7, 92-105). 

       En explicit sidohandling i Pojken och Tigern utgörs av pressens och myndigheternas 

försök att hitta Pojken för att skicka hem honom till Boden. Flera karaktärer som Pojken 

möter på vägen försöker lämna in honom mot hans vilja: 

Då hörde han farbrorns röst. Han talade med någon i telefon: 

- Det är en pojke som säger att han letar efter en katt. Han har nog rymt hemifrån.  
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Farbrorn hade ringt till polisen! Man kan inte lite på en enda människa, tänkte pojken. Så smög 

han sig förbi tanten som satt och stickade – ut ur fästningen. (Westman, 2002: 41) 

Här beskrivs vuxna myndigheter och privatpersoner som tar beslut om pojkens liv utan att ta 

hänsyn till hans önskemål eller ens diskutera frågan med denne. Detta blir pojken tydligt 

kränkt av. Trots det faktum att pojken i detta citat uttrycker att han inte kan lita på någon gör 

han det vid upprepade tillfällen senare i boken. Ett exempel är knallen som har slår följe med i 

Västergötland och som han berättar hela sin historia för. Knallen avslöjar inte Pojkens 

identitet: 

- Är du den där pojken som är efterlyst? sa hon. Hon berättade att man skrev i tidningarna om 

en pojke och en katt, som försvunnit nere i Skåne. 

- Det känner vi inte till, sa knallen.  

Efteråt sa han: 

- Du måste skriva hem till din mamma och pappa. De är oroliga. Egentligen borde du åka hem 

direkt. 

-  Jag åker hem när jag hittat Tigern, sa pojken. 

Kunde han lita på knallen? 

- Jag ska inte skvallra, sa knallen. (Westman, 2002: 66-67) 

Knallen tar hänsyn till pojkens önskemål och diskuterar med honom, snarare än bestämmer 

det som är rätt över hans huvud, vilket beskrivs som positivt. Detta illustrerar ett barns rätt till 

medbestämmande i beslut som rör dennes liv, ytterligare en ledande artikel för barnens 

rättigheter (Skolverket, 2012-04-20).  

 

4.2.4. Mänskliga rättigheter i Acke & Ahmed 

En konflikt i denna bok är av typen person mot person och innefattar Ackes konflikt med 

motspelarna Viktor och Sebbe som mobbar Andreas. I denna konflikt berörs frågan om den 

grundläggande rättigheten av alla människors lika värde (Regeringskansliet, 2011: 3-7, 92-

105), då mobbarna vid upprepade tillfällen kränker Andreas. Acke upplever att detta är fel, 

vilket visar på en negativ värdering av kränkande behandlingar, i överensstämmelse med de 

två berörda konventionerna (Regeringskansliet, 2011: 3-7, 92-105). Trots detta agerar han 

passivt genom större delen av boken. Exempelvis beskrivs det att ”Acke går tvärs genom 

gruppen, han låtsas som om de inte fanns där” (Bross, 2003: 37) då han vittnar om att Andreas 

blir mobbad. Andreas själv beskrivs med negativa ord: 
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    Alla i klassen suckar lite över Andreas ibland. Han är klumpig, han välter ofta saker, han går på 

folk, han hittar aldrig sina grejer. De andra får ofta sitta och vänta medan han letar i sin stökiga 

låda. Engelskböckerna är borta, suddet är borta. Men när fröken går ner och hjälper honom leta, så 

hittar hon grejerna direkt. 

    Tjejerna gör miner bakom ryggen på Andreas. Även Sanna ibland. Han är ofta snorig och han 

torkar av sig på tröjärmen. Hans kläder sitter konstigt, som om de egentligen var köpta till någon 

annan. Ingen skulle vilja vara som Andreas.  

    Ingen verkar vilja vara med Andreas heller. Tjejerna försöker slippa att sitta bredvid honom i 

matsalen. På skolgården kommer han lufsande och vill vara med på basket eller stå och snacka 

med något gäng.  

   Ibland är det som om de andra inte ser honom. De struntar i att han finns där, det är som om han 

vore luft. (Bross, 2003: 38) 

Här ges en lång, ingående beskrivning av varför Andreas är mobbad samtidigt som läsaren får 

veta att ingen vill vara med honom eller som honom, vilket inte problematiseras. På så sätt 

läggs detta på honom, det beror på Andreas. Viktor och Sebbes karaktärer får utgöra 

mobbarna i historien, men då tjejerna gör miner bakom ryggen på Andreas och alla behandlar 

honom som luft kan samtliga elever ses som mobbare. Detta tas för givet då Andreas värderas 

lägre än andra barn eftersom han är klumpig, äcklig (torkar snor på tröjärmen), fumlig, 

långsam och socialt obegåvad. Denna beskrivning går även emot Klingvalls kortfattade 

sammanfattning av Barnkonventionen som ”respekt för barn” (Klingvall, 1998:1).  

       Sidohandlingen kulminerar i att Acke slutligen säger ifrån till Viktor och Sebbe då de 

försöker kränka Andreas. Detta leder till att Acke utför en våldshandling, han slår till Sebbe. 

Här tar Acke således aktivt ställning mot kränkande behandling av Andreas, samtidigt som 

han utför våld mot en annan person och det är rimligt att anta att Sebbe blir kränkt av att bli 

slagen. I historien värderas dock denna handling positivt, främst genom Ackes fröken som 

pratar med honom om händelsen efter skolan: 

De sitter där en stund och Acke pratar. Kanske är det första gången har berättar något för fröken. 

Hon lyssnar och säger till slut att det kanske var bra att han satte stopp. 

- Man får förstås inte slåss, säger hon. Men… (Bross, 2003: 85) 

Man får förstås inte slåss, men här var det ändå bra. Våldsamma handlingar kan således 

rättfärdigas då de utförs för att försvara positiva värderingar. Detta bryter emot det totala 

avståndstagandet gentemot våld mot barn som uttrycks i Barnkonventionen 

(Regeringskansliet, 2011: 92-105). Det faktum att Ackes slagsmål illustrerar en utveckling 

hos honom, samtidigt som hans vänskap med Ahmed utvecklas och hans skolintresse väcks, 

visar på att den våldsamma handlingen värderas positivt inte bara genom läraren utan även 
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genom intrigen. Det är en möjlighet att detta inslag är ämnat att uppmuntra till reflektion 

kring konfliktlösning och våld. Det faktum att våldet inte problematiseras samtidigt som det 

ger positiva resultat förmedlar dock en positiv värdering av våld i just detta sammanhang. 

       Acke tar avstånd från kränkande behandlingar genom sin konflikt med Viktor och Sebbe. 

Hans värderande av Andreas förändras dock inte genom boken, då han aldrig egentligen tar 

kontakt med honom, behandlar honom eller tänker på honom på ett positivt sätt. Således kan 

ett negativ värderande av kränkande behandlingar delvis utläsas genom intrigen samtidigt som 

bokens karaktärer inte förmedlar alla människors lika värde, såsom de uttrycks i 

Barnkonventionen och Konventionen om de mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 

2011: 3-7, 92-105).  

 

4.2.5. Sammanfattning 

Alla människors lika värde värderas högt i tre av böckerna, vilket även betonas i Lgr 11 

(Skolverket, 2011a: 7). Acke & Ahmed, överensstämmer däremot inte med läroplanen på 

denna punkt. Även Barnkonventionen berörs i samtliga böcker då barnens rättigheter 

värderas positivt vad gäller bland annat rätten till familj och trygghet, dock inte i lika 

hög omfattning rätten att uttala sig i frågor som rör en själv samt att få dessa uttalandet 

beaktade.  

 

4.3. Jämställdhet mellan kvinnor och män i de analyserade skönlitterära 

läromedlen 

Samtliga analyserade böcker kan problematiseras vad gäller jämställdhet då de i någon mån 

förmedlar en syn på kön/genus som bygger på traditionella könsmönster. Detta kommer att 

analyseras närmare för varje bok i följande avsnitt. 

 

4.3.1. Jämställdhet i Det magiska ljuset – Jakten på guldbägaren 

Huvudpersonen i det magiska ljuset, Jeppe, är maskulin. Han är en platt karaktär, då vi 

inte får veta något om honom utöver själva handlingen, och framställs som modig, då 

han ger sig in i den farliga jakten utan förbehåll, aktiv och rationell. Han löser problem 

kreativt även i nödfall. När en samling 1700-talsmän försöker anfalla honom lyckas han 

exempelvis skrämma dem med en mobiltelefon: 
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Han griper tag i mobilen och sträcker ut den mot dem. 

- Hej, Jeppe hör Julias röst. Var är du? 

De fyra männen stirrar skräckslagna på den lilla saken som talar med människoröst. Jeppe går 

fram emot dem med mobilen sträckt framför sig.  

När Julia igen frågar var han är, vänder de om och försvinner springande utför gången. (Jensen, 

2008: 30) 

Dessa egenskaper är enligt Nikolajeva manliga (Nikolajeva, 2004: 129-133). Jeppes 

biologiska kön överensstämmer med det performativa.   

       Motspelaren Lea, är en flicka, men har såväl manliga som kvinnliga egenskaper då hon är 

aktiv och äventyrslysten (manligt) i sin jakt på guldbägaren samtidigt som hon är emotionell 

och omsorgsfull (kvinnligt) (Nikolajeva, 2004: 129-133), vilket följande citat visar på: 

En kort stund efter kommer Lea. Hon har med sig mat i en korg och en liten spade. Hon ger 

honom maten. 

- Det blev inte så mycket mat över, men jag tror att du blir mätt. 

Hon sätter sig och ser på när han äter… När han är färdig sträcker hon fram handen mot honom. 

- Jag har något till dig. 

- Vad är det? 

- Ta det, säger hon. Jeppe tar en liten sak av silver i ett snöre från hennes hand.  

- Det är Tors hammare, säger hon. Bind den om din ankel. Den kommer att ge dig styrka. Hon 

sträcker fram sin fot. 

- Titta, jag har ett kors. Hammaren och korset hör ihop på sätt och vis. Hon ler generat och 

fortsätter. Hammaren är från den tid då man trodde på Tor och Oden. (Jensen, 2008: 38) 

Leas karaktär bryter mot traditionella könsroller. Detta är hon även medveten om, då hon 

förstår att omginvingen uppfattar henne som en flicka, ”hon tror inte att någon misstänker en 

flicka för att vara med i jakten på bägaren” (Jensen, 2008: 18). Trots detta bryter Leas 

karaktär mot traditionella könsroller i ett samhälle av traditionella könsmönster. Historiens 

bakgrundfigurer bekräftar detta då kvinnor ägnar sig åt hushållsysslor och män åt 

kroppsarbete. Även historiens övriga karaktärer följer traditionella könsroller. Skurkarna Felix 

och Kungens bödel är aggressiva och rovlystna, vilket Nikolajeva beskriver som manliga 

egenskaper. Lund är rovgirig, känslokall och analytisk då han försöker utnyttja Jeppe för att 

komma åt bägaren, ytterligare egenskaper som Nikolajeva definierar som manliga 

(Nikolajeva, 2004: 129).  Sidofiguren Julia beskrivs som följande: 

Julia slår upp kragen och kryper upp bakom Jeppe. 

… 
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I samma ögonblick lyser en blixt upp hela himlen och åskan dundrar över den. Julia kryper tätt 

intill Jeppe. 

- Kom så går vi. Han [Lund] har blivit galen. (Jensen, 2008: 12) min kursivering 

Julia är passiv och sårbar då hon söker skydd bakom Jeppe för att sedan vilja gå. Dessa 

egenskaper beskrivs som kvinnliga (Nikolajeva, 2004: 129-133).  

       I slutet av boken, då Jeppe har återvänt till den moderna tiden, visar Julia sexuellt intresse 

för Jeppe då hon frågar honom om Lea: 

- Hur var flickan du mötte? Frågar Julia. Var hon söt? 

- Ja, det tyckte jag, säger Jeppe. Men jag lärde inte känna henne så väl. Det hände ju så mycket.  

- Kommer du att sakna henne? Frågar Julia. 

- Nej, det gör jag inte. 

- Okey, jag ville bara veta, säger Julia och nyper honom lätt i armen. (Jensen, 2008: 47) 

Senare ligger Jeppe i sin säng och tänker på Lea och att hon var söt.  Heterosexualitet utgör 

normen här, och ifrågasätts aldrig, vilket såsom Gothlin påpekar bekräftar traditionella 

könsmönster samt hegemoniska roller då Julia, en kvinnlig kvinna, åtrår en manlig man 

(Gothlin, 2007:10; Connell, 2008: 101-105). Jeppe i sin tur attraheras av Leas kvinnliga 

egenskaper, söthet och sårbarhet. 

 

4.3.2. Jämställdhet i Kod 45 – Vittnet 

Vittnet har en feminin huvudperson, Leila, som är en rund och dynamisk karaktär. Hon har 

kvinnliga egenskaper då hon är emotionell, sårbar, lydig och rädd (Nikolajeva, 2004: 129-

133), vilket illustreras i bland annat följande exempel: 

Leila skyndade sig hem från skolan. Hon gick fort. Hon sprang inte. Inte än. Hon ville inte vända 

sig om. Då skulle det synas. De skulle se att hon var rädd. (Hultgren, 2009: 25): 

Leila trodde inte sina öron. Hade farfar blivit galen? Varför skulle de gå på något så fånigt som en 

skönhetsutställning? Skojade han? Nej, han skrattade inte efteråt. Han bara gick. 

Leila drog benen efter sig. Hon hade inte lust att följa med. (Hultgren, 2009: 63) 

Det första exemplet beskriver hon Leila överväldigas av rädsla på vägen hem från skolan, 

vilket sker flera gånger i boken. I det andra exemplet följer Leila lydigt sin morfar till en 

utställning trots att hon inte vill. Leila är sårbar och beroende av sin omgivning. Då hon 

vittnar mot killen som har misshandlat någon är det hennes pappa som bestämmer att hon ska 

göra det och följer med henne. Då hon blir förföljd av samma kille senare i boken får hon 
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skydd av motspelaren, och kompisen, Tobbe samt senare av ett gäng killar. 

       Historiens centrala, maskulina karaktärer, morfar, pappa och Tobbe framställs som 

manliga då de är skyddande, aktiva och rationella (Nikolajeva, 2004: 129-133). Bokens enda 

centrala kvinnliga karaktär, vid sidan om Leila, är hennes mamma. Hon är intuitiv, 

omtänksam och excentrisk, med andra ord kvinnlig (Nikolajeva, 2004: 129-133). På så sätt 

bekräftas traditionella könsroller genom karaktärerna. Leilas familj beskrivs dock inte som 

traditionell i denna bemärkelse då pappan lagar mat och är omvårdande samtidigt som 

mamman tar slutgiltiga beslut över pappans huvud. Således följer inte föräldrarna ett givet 

hegemoniskt mönster (Connell, 2008: 103-105). Detta syns exempelvis i följande citat där 

Leila vill hämta sin ficklampa i bilen: 

- Snälla, jag kan väl få hämta den nu? sa Leila och la huvudet på sned och såg så snäll ut som 

hon bara kunde. 

- Nej, nu ska vi äta. Det är nu maten smakar som bäst! 

- Låt henne gå! Sa mamma, som just kom in i köket igen. Jag kan duka. Här är bilnyckeln. Gå 

du, Leila. Det hinner du. (Hultgren, 2009: 48-49) 

Polisen, som Leila vittnar för, är en kvinnlig polis. Här sätts en kvinna i ett traditionellt 

manligt yrke. Detta görs på ett självklart sätt utan att det problematiseras eller ifrågasätts. 

Polisens kön framgår inte förrän denne tar farväl av Leila: 

- Tack än en gång. Det kan hända att jag ringer dig om ett par dagar. Jag kanske måste fråga dig 

om något mer. Det går väl bra, nu när vi känner varandra? Hon log mot Leila och Leila log 

tillbaka. 

Plötsligt visste Leila vad hon ville bli. Att hon aldrig hade tänkt på det förut. Hon skulle bli polis. 

(Hultgren, 2009: 79) 

Här bryts traditionella könsmönster vad gäller yrkesval, vilket visar på ett positivt värderande 

av jämställdhet (Lundström, 1999: 5-6). Det görs implicit, inte uttalat och utan att könsroller 

problematiseras i handlingsförlopp. 

       I Vittnet, som i Jakten på guldbägaren, utgör heterosexualitet en outtalad norm som 

snarare bekräftas än problematiseras. Samtliga sexuella relationer som förekommer i boken är 

givet heterosexuella. Leila har två olikkönade föräldrar, hon ser sin magister Jonas på stan 

med sin flickvän och är själv kär i Tobbe. Utifrån Gothlins tidigare nämnda resonemang om 

heterosexualitet bekräftas således även genom denna historia traditionella könsmönster, om än 

inte hegemoniska könsroller (Gothlin, 2007: 10).  
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4.3.3. Jämställdhet i Pojken och Tigern: En Sverige-saga 

Båda huvudkaraktärerna i denna bok är maskulina, Pojken och Tigern. Då Pojken, som 

egentligen heter Pelle, ständigt benämns som Pojken framstår det som viktigt att han är just en 

pojke och inte en flicka. Det biologiska könet stämmer väl överens med det performativa då 

både Pojken och Tigern är självständiga, modiga, lojala, rationella och aktiva, de har manliga 

egenskaper (Nikolajeva 2004: 129-133). 

       Medan bokens intrig utvecklas möter huvudkaraktärerna många olika bipersoner, då 

boken har en kedjehandling. De maskulina bipersonerna är exempelvis en knalle, en sjöman, 

fiskare, en kock, en kapten, samiska renskötare och militärer. Kvinnliga bipersoner är 

konditoritanter, hemmafruar, en fiskefru, kattflickor, en gömd illegal invandrare, samt tanter i 

kassor. Då de manliga bipersonerna är aktiva och beskrivs utifrån ett ofta traditionellt manligt, 

yrke, och de kvinnliga bipersonerna omvårdande och beskrivs utifrån ett traditionellt kvinnligt 

yrke, sin man eller utifrån sitt kön bekräftar historiens bipersoner traditionella, hegemoniska 

könsmönster (Connell, 2008: 103-105). Följande citat illustrerar hur detta kan förekomma i 

boken: 

Sjömannen bodde alldeles intill, i ett hus med fönster ut mot hamnen. 

- Min fru håller på och bakar bullar. Det är det roligaste hon vet. Hon blir glad om du följer med 

hem och äter upp dem. Jag är trött på bullar. Hon ger mig en påse när jag går ut. Hon vet inte 

att jag matar måsar med bullarna. Jag vågar inget säga. 

Hans fru blev verkligen glad när pojken kom. (Westman, 2002: 56) 

 

Fiskaren slängde spöet på stranden. 

- Jag ger upp, skrek han. 

Tigern satt en bit ifrån och tittade på honom. Människor ger upp alldeles för lätt. 

- Vad glor du på kattrackare, sa fiskaren. 

Sedan ångrade han sig tydligen. 

- Förlåt, det var laxen jag blev arg på, sa han. Inte dig. 

Han gick bort till sin husvagn som stod på stranden. Hans fru kom ut. 

- Ge katten lite käk, jag sa nåt dumt, sa fiskaren. 

Hans fru gick in och hämtade en ål och några bitar leverpastej. (Westman, 2002: 33) 

Citaten ovan är exempel på hur männen i boken är aktiva medan kvinnorna är passiva, 

omvårdande och tysta samt beskrivs utifrån sina män. Likaså benämns samtliga maskulina 

katter i boken som katter och samtliga feminina katter som kattflickor. Detta bekräftar att 

männen utgör normen (Gothlin, 2007:10). Då karaktärerna tilldelas olika arbetsuppgifter på 

grund av kön beskrivs dessa inte som jämställda (Lundström, 1999: 5), utan att detta 
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problematiseras. 

       Även i denna bok utgör heterosexualitet normen utan att detta uppmärksammas på något 

sätt, vilket ytterligare bekräftar traditionella könsmönster (Gothlin, 2007: 10). Pojken beskrivs 

varken tydligt som heterosexuell eller homosexuell. Tigern är dock intresserad av kattflickor 

som i sin tur är intresserade av honom. Samtliga bipersoner som har en partner har en partner 

av det motsatta könet, vilket ovan nämnda exempel illustrerar. När Pojken tar kort på en 

familj på stranden i Varberg består denna familj av ”mamman och pappan och tre barn och en 

hund” (Westman, 2002: 29). Likaså har Pojken själv en mamma, en pappa, en lillasyster och 

en katt. Kärnfamiljen, heterosexualitet och traditionella könsmönster bekräftas således genom 

historiens karaktärer. 

 

4.3.4. Jämställdhet i Acke & Ahmed 

Liksom Jakten på guldbägaren och Pojken och Tigern har Acke & Ahmed en maskulin 

huvudperson. Acke är en platt och dynamisk karaktär med manliga egenskaper (Nikolajeva, 

2004: 129-133). Han är självständig och trotsig då han vägrar anpassa sig efter frökens eller 

mammas anvisningar. Även Ackes intresse för bilar är könsstereotypt. Bokens andra 

titelperson, Ahmed, är maskulin och bär på manliga attribut då han är rationell, analytisk, 

aktiv, modig och ädel (Nikolajeva, 2004: 129-133).  Detta framkommer bland annat i följande 

citat då Viktor och Sebbe har tagit Andreas badbyxor i simhallens omklädningsrum: 

- Lägg av! 

En skarp röst viner genom luften. Acke får nästan ont i örat, den som ryter står alldeles bredvid 

honom. 

- Ge honom byxorna! 

Det är Ahmed, men det är inte hans vanliga röst. Det är som ett dån, som en blixt från klar himmel. 

 (Bross, 2003: 58) 

Ahmed är den första som vågar göra det rätta och säga ifrån när Viktor och Sebbe behandlar 

Andreas kränkande. Ahmeds intressen, fotboll och bilar, kan också beskrivas som 

könsstereotypa. Således bekräftar både Acke och Ahmed traditionella könsroller. 

       Traditionella könsroller bekräftas även av många andra karaktärer. Ackes mamma är 

omvårdande och sköter om hemmet och barnen samtidigt som hon oroar sig för Ackes 

skolgång. Ackes pappa sköter inte om barnen. Detta visar på ojämställdhet då olika 

arbetsuppgifter och skyldigheter råder bland karaktärerna på grund av könstillhörighet 

(Lundström, 1999: 5). I följande citat har Ackes lillasyster vaknat: 
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Lisa är gnällig på mornarna, hon vill ha rostat bröd utan kanter och pyttelite leverpastej och tunna 

gurkskivor och nallen ska sitta på köksbordet. Mamma har det snärjigt med henne. Pappa och 

Acke brukar passa på att göra sig iordning medan Lisa äter. (Bross, 2003: 10) 

Ackes pappa är bilmekaniker, skämtar och låter Acke dricka kaffe trots att mamma har 

förbjudit det. Likaså beskrivs Ahmed mamma som en omvårdande mamma och hemmafru 

medan Ahmeds pappa är hemifrån eller sitter och läser. Då männen är manliga och kvinnorna 

kvinnliga bekräftas hegemoniska könsroller (Connell, 2008: 101-105). Detta understryks av 

sidohandlingen som kretsar kring Andreas och dennes mobbning. Andreas är underordnad 

andra män då han inte uppfyller hegemoniska krav. Han är klumpig, feg och passiv. 

       Mycket lite umgänge mellan jämnåriga killar och tjejer förekommer i intrigen. Vid ett 

fåtal tillfällen pratar Acke med Sanna, sin barndomskompis, på busshållplatsen för att senare 

sätta sig på olika platser på bussen. Sanna beskrivs som ordentlig, duktig samt 

utseendemedveten, egenskaper som definieras som kvinnliga (Nikolajeva, 2004: 129-133). 

Att de inte umgås i skolan motiveras som följande: 

I skolan är de nästan aldrig med varandra. Sanna är med tjejerna, de håller på med sitt. Hon har 

vuxit mycket, fått bröst och börjat prata om kläder och sådant. (Bross, 2003: 11) 

Genom karaktärer och historia bekräftas här traditionella könsmönster då en förgivettagen 

utgångspunkt är att kvinnor ägnar sig åt kvinnosaker och män ägnar sig åt manliga sysslor, 

kön ses som biologiskt (Gothlin, 2000: 5-16). Det stärks ytterligare exempelvis då Ackes 

klass går i staden och flickorna fnissar åt skyltfönster medan pojkarna hojar åt en 

dataspelsbutik eller då det är självkart att pojkarna ska få pojkar till brevvänner och flickorna 

ska få flickor.  

       Liksom i övriga analyserade böcker utgör heterosexualitet normen i boken utan att detta 

kommenteras eller problematiseras, vilket bekräftar traditionella könsmönster (Gothlin, 2007: 

10).  

 

4.3.5. Sammanfattning 

Samtliga analyserade skönlitterära läromedel bekräftar traditionella könsmönster vad gäller 

heterosexualitet som norm. Det faktum att inte end enda av de undersökta läromedlen 

presenterar något alternativ till heterosexualitet och kärnfamiljen strider mot den värdegrund 

som framhålls i Lgr 11 (Skolverket, 2011a: 8). Även hegemoniska uppfattningar bekräftas i 
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två av böckerna. I två av böckerna bryter vissa karaktärer mot traditionella könsroller, i 

överensstämmelse med läroplanens värdegrund (Skolverket, 2011a: 8, 17).  

 

4.4. Mångkulturalism i de analyserade skönlitterära läromedlen 

Mångkulturalism behandlas i mycket olika omfattning i de fyra skönlitterära läromedlen. 

Ämnet berörs också på olika sätt, vilket kommer att beskrivas nedan.  

 

4.4.1. Mångkulturalism i Det magiska ljuset – Jakten på guldbägaren 

Mångkulturalism berörs inte explicit i Jakten på guldbägaren. Samtliga karaktärer är etniskt 

homogena, vilket enligt Nykänens redogörelse inte vittnar om någon deskriptiv 

mångkulturalism (Nykänen, 2008:100). Moderna Flinteby beskrivs som en anonym nordisk 

stad. Den möjliga kulturella variationen i historien utgörs av 1700-talets Flinteby i förhållande 

till det moderna, denna variation är dock inte av etnisk-kulturell grund. Här används vid 

upprepade tillfällen det gamla Flinteby för att framhålla det moderna som bättre, som idealet 

och det önskvärda: 

Han är vilsen i en tid som han inte känner till. Han har ingenstans att bo. Han har varken familj, 

släkt eller vänner. Vad hjälper det att han är duktig i skolan. Det han lärt sig har han ingen nytta av 

här. De skriver säkert med krita på små tavlor i skolan. Han är van vid datorer. De har ingen TV, 

inga mobiler, de har ingenting. (Jensen, 2008: 36) 

1700-talets Flinteby förfrämligas här och används i syfte att idealisera vårt samhälle, 

vilket kan liknas vid andrafiering (Kamali, 2006: 49-52). Således är det den 

dominerande kulturen som värderas högst. Kristendom och asatro, nämns i historien. 

Själva intrigen kretsar dock kring en kyrka, vilket ses som ett naturligt inslag i miljön. 

Kristendomen, dess begrepp och symboler, förklaras inte heller till skillnad från asatron 

som beskrivs didaktiskt genom Lea. Detta tyder på att det tas för givet att läsaren är 

bekant med dessa, utgångspunkten tas i den svenska kristendomen som utgör normen. 

Genom Lea beskrivs dock vissa likheter religionerna emellan, hon menar att 

”[h]ammaren och korset hör ihop på något vis” (Jensen, 2008: 38). Detta visar på en 

inkluderingstanke där likheter uppmärksammas.  
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4.4.2. Mångkulturalism i Kod 45 – Vittnet 

I Vittnet behandlas mångkulturalism implicit genom sidofiguren Leilas mamma. Genom 

ledtrådar, såsom det faktum att Leila och hennes syster Hiba enligt Nationalencyklopedin har 

arabiska namn, mat som äts i deras hem samt morföräldrarnas frånvaro, är det möjligt att 

uppfatta att hon har utländskt ursprung (nationalencyklopedin, 2012-04-11). På så sätt 

uppmärksammas deskriptiv mångkulturalism (Nykänen, 2008: 100). Detta uttrycks dock 

aldrig explicit. Mångkulturalism problematiseras inte heller utan beskrivs genom naturliga 

inslag i Leilas liv. Leilas hem blir mångkulturellt samtidigt som likheter och uppskattning 

mellan familjemedlemmarna betonas: 

Leila behövde inte svara för nu kom mamma hem. Det hördes att det var hon. Ytterdörren smällde 

igen hårt med buller och bång innan hon kom in i köket.  

- Åhej, sa hon och ställde två stora kassar proppfulla med mat på köksbordet.  

Leila och pappa tittade på varandra och log.  

- Hej på er! Sa mamma och kramade Leila hårt och länge. Mamma hade den där starka 

parfymen på sig som hon hade fått av sin syster i julklapp. Plötsligt släppte hon taget om Leila 

och gick bort till spisen. 

- Ah, så underbart det doftar, precis som hemma i farmors kök, eller hur Leila? Fortsatte 

mamma och gav pappa en puss på kinden. (Hultgren, 2009: 47) 

Härigenom intas ett inkluderande förhållningsätt där likheter och skillnader betonas mellan 

personerna utifrån deras individuella egenskaper, snarare än att fokus läggs på ras eller etnisk 

tillhörighet. En form av liberal mångkulturalism värderas där gemensamma värderingar och 

likheter bejakas (Kåreland, 2009: 128). Historiens övriga karaktärer beskrivs likaså utifrån 

individuella egenskaper snarare än kulturell tillhörighet. Det svenska språket utgör dock en 

gemensam norm och talas flytande av samtliga karaktärer. 

 

4.4.3. Mångkulturalism i Pojken och Tigern: En Sverige-saga 

I Pojken och Tigern behandlas kultur som typiska, stereotypa sociala företeelser i olika 

områden i Sverige. Utifrån Nykänens definition av deskriptiv mångkulturalism utgör svenska 

landskap utgångspunkten för kulturella grupper (Nykänen, 2008: 100). Kulturen benämns 

typisk främst utifrån olika landskap då Tigern exempelvis endast får ostkaka att äta i Småland 

och Pojken tänker att ”människor pratar inte så mycket här uppe i Lappland” (Westman, 

2002: 199). Karaktärerna definieras utifrån de landskap som de lever i, de stereotypiseras men 

har det faktum gemensamt att de är svenska. Detta uttrycks ibland explicit och ibland genom 
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språk, utseende och namn. Pojken och Tigern själva är svenska, vilket i Tigerns fall markeras 

då ”en svensk Tiger gillar räkor” (Westman, 2002: 190). Vid några tillfällen förekommer även 

personer med en annan nationalitet eller etnisk tillhörighet än svensk, vilket då betonas: 

Tigern tyckte bäst om japanerna. De var mycket artiga och bockade för alla, till och med för 

Tigern. 

- God dag herr glaskatt, sa de. Sedan skrattade de och tog bilder på honom.  

Tigern var den enda som förstod vad japanerna sa. Katter förstår alla språk. Japanerna kan inte 

säga bokstaven r. De säger l istället. De säger ”loligt” istället för ”roligt”. (Westman, 2002: 45) 

Liksom övriga karaktärer beskrivs japanerna som en stereotyp, homogen grupp utifrån sin 

etnisk-kulturella tillhörighet. Skillnaden här är att betoningen i högre grad sker på skillnader 

då människorna inte förstår japanerna och då de beter sig på ett främmande sätt. Således gör 

skillnad på kulturell tillhörighet beträffande svenska kulturer och etnisk-kulturell tillhörighet 

beträffande utomsvenska kulturer. Detta gäller även samerna som Pojken möter i Lappland 

och flyktingflickan som han hittar undangömd i en kyrka: 

Först var det tyst en lång stund, men sedan hörde han en röst som nästan viskade: 

- Jag är här, men inte säga något. 

Det var någon som bröt på något språk. Hemma i skolan fanns det några utländska barn. De lärde 

sig svenska fort, men man hörde att de var invandrare.(Westman, 2002: 167) 

Flickan såg faktiskt litegrand ut som Pippi. Hon hade två flätor i håret, precis som Pippi. Men det 

fanns en skillnad. Den här flickan hade inga fräknar. Och hon var mörk i ansiktet. (Westman, 

2002: 168)  

Flickan definieras endast utifrån sin etnisk-kulturella tillhörighet. Det är det enda hon pratar 

om och det enda intrigen i det kapitel som hon är delaktig i kretsar kring. På så sätt 

förfrämligas hon liksom japanerna och samerna, de andrafieras (Kamali, 2006: 49-52). Då 

mötet med flyktingflickan jämförs med Pojkens möte med ett par norrmän som beskrivs 

nästan som svenska kan en syn utläsas i intrigen där vissa invandrare är mer invandrare än 

andra. Utifrån Irene Molina kan detta ses som rasifiering (Molina, 2005: 94-109).  

 

4.4.4. Mångkulturalism i Acke & Ahmed 

Mångkulturalism, Nykänens definition är ett explicit motiv i Acke och Ahmed (Nykänen, 

2008: 100). Det introduceras då Acke tilldelas en brevvän av fröken och han läser Ahmeds 

brev: 
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Ahmed! Acke känner sig lurad. Varför kunde det inte ha varit en vanlig svensk kille? Han har 

ingen kompis som ser ut som Ahmed med svart blankt hår och nästan svarta ögon. Det känns 

osäkert och ovanligt med en kille som ser ut så. Hur låter det när han pratar? Kan han svenska 

ordentligt? (Bross, 2002: 42) 

Ackes reaktion på Ahmed visar på det främmande med andra raser. Det hade varit bättre med 

en svensk kille, vilket visar på en syn där vissa raser och kulturer är överlägsna andra, 

rasifiering (Molina, 2005: 94-109). Samtidigt beskrivs Ahmed som främmande, ovanlig och 

osäker. Detta stärks av det faktum att Acke, baserat på hans reaktion då han läser brevet, kan 

förmodas nästan aldrig ha stött på någon som kan definieras som icke-svensk. Svenskhet 

utgör den kulturella normen i historien samtidigt som andra etniska kulturer andrafieras 

(Kamali, 2006: 49-52).  

       Genom intrigen lär Acke känna Ahmed och kommer att uppskatta honom som individ. 

Det visar sig att de har en del gemensamt, exempelvis intresset för fotboll och bilar. Samtidigt 

upptäcker Acke, då han kommer hem till Ahmed, mycket som är annorlunda. Dessa skillnader 

förklaras som etnisk-kulturella skillnader: 

De går in i en port och tar hissen upp till fjärde våningen. När de kliver ut i trappuppgången känner 

Acke att det luktar mat. Det luktar gott men samtidigt främmande och annorlunda. (Bross, 2003: 

69) 

När pappa kommer hem, tror Acke att de genast ska sätta sig vid matbordet, men så märker han att 

alla fortfarande väntar på något. Pappan försvinner genast in på toaletten och efter en lång stund 

kommer han ut och går in i vardagsrummet. Han rullar ut en liten matta på golvet och ställer sig på 

den.  

Det ser konstigt ut och nu börjar pappan prata på arabiska rätt ut i luften. Det låter nästan som en 

sång. Han ställer sig på knä och reser sig igen och gör olika rörelser med händerna. Rösten mal på 

hela tiden.  

Acke vet inte om han ska våga titta. Plötsligt ångrar han att han följde med hit. Tänk om maten är 

äcklig och tänk om han gör bort sig! Tänk om de sätter igång sådär som pappan allihop. Vart ska 

han då ta vägen? (Bross, 2003: 71) 

I exemplen ovan är det synligt att Acke uppfattar aspekter av Ahmeds vardag som 

främmande. Dessa beror på att Ahmed tillhör en annan etnisk kultur. Ahmeds karaktär, 

liksom hans familj, stereotypiseras då de beskrivs som stereotypa invandrare (Nikolajeva, 

2004: 10; Kamali, 2006: 47-48). Även om det aldrig uttalas explicit framstår det att Ahmed är 

muslim. Detta är främmande för Acke som liknar islamska ritualer och symboler vid de 

bekanta kristna för att förklara dessa. Exempelvis liknas pappans bön, efter att Ahmed har 

förklarat vad det är pappan håller på med, vid kristen bordsbön. Här stabiliseras kristendomen 
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således som det normala som det främmande, islam, förklaras utifrån. På så sätt andrafieras 

Ahmed och hans familj på grund av sin etnisk-kulturella tillhörighet trots att Acke uppskattar 

Ahmed som individ (Kamali, 2006: 49-52). De egenskaper och intressen som Acke och 

Ahmed finner som gemensamma förklaras på individnivå TROTS att Ahmed är en invandrare 

som har en annorlunda kultur.  

 

4.4.5. Sammanfattning 

Andrafiering, rasifiering och stereotypisering förekommer i tre av de analyserade böckerna. 

Detta bryter mot den värdegrund som framhålls i Lgr 11 (Skolverket, 2011a: 7-15). I två av de 

undersökta läromedlen förekommer dock även ett inkluderande tankesätt, vilket kan förenas 

med den värdegrund som uttrycks i läroplanen. 

 

4.5. Respekt för vår gemensamma miljö i de analyserade skönlitterära 

läromedlen 

Miljö och hållbar utveckling behandlas mycket lite i samtliga undersökta läromedel. Ingen av 

de fyra böckerna har en handling eller ett motiv som behandlar miljöfrågor. Inte heller 

karaktärerna reflekterar kring, eller uttalar sig om dessa frågor i någon större omfattning.  

 

4.5.1. Miljöetiska värderingar i Det magiska ljuset – Jakten på guldbägaren 

Miljöfrågor nämns inte explicit i bokens historia. Människans förhållande till naturen, såsom 

Sund förklarar miljöbegreppet, berörs då flinta har utvunnits ur marken i Flinteby i hundratals 

år (Sund, 2008: 25). På så sätt nämns genom bokens miljö utnyttjande av naturresurser utan 

att detta problematiseras, vilket innebär att inga miljöetiska värderingar uppmärksammas 

(Sund, 2008: 25-26). Vidare framhålls, som tidigare nämnt, det moderna Flinteby som 

önskvärt i förhållande till det historiska, till viss del tack vare moderna bekvämligheter såsom 

kylskåp och dator, utan att detta problematiseras i fråga av hur sådana bekvämligheter berör 

hållbar utveckling på lokal, regional eller global nivå (Myndigheten för skolutveckling, 2004: 

6-7). På så sätt är det möjligt att utläsa ett lågt värderande av miljöetiska frågor eller frågor 

rörande hållbar utveckling. 
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4.5.2. Miljöetiska värderingar i Kod 45 – Vittnet 

Inte heller i Vittnet berörs miljöfrågor explicit. Det går inte att utläsa mycket om 

förhållningssätt till miljöetiska frågor utifrån bokens karaktärer och miljö. Leila bor i höghus 

och vistas en del på parkeringsplatsen för att hämta något från bilen. Killen som hon vittnade 

mot jagar henne på sin moped i skogen. Tack vare sådana ledtrådar är det möjligt att förstå att 

karaktärerna inte aktivt handlar miljömedvetet eller reflekterar kring miljöetik (Sund, 2008: 

25-26). Inte heller något förhållningssätt till den gemensamma arbetsmiljön i skolan beskrivs 

(Skolverket 2002: 14). Genom denna historia förmedlas inte några värderingar för respekt för 

vår gemensamma miljö. 

 

4.5.3. Miljöetiska värderingar i Pojken och Tigern: En Sverige-saga 

I Pojken och Tigern spelar naturen samt förhållandet natur och människa emellan en mer 

framstående roll än i övriga analyserade böcker, varför miljö uppmärksammas (Sund, 2008: 

25). Här berörs frågor rörande naturresurser och råvaror explicit, främst genom Tigerns 

reflektioner då han intar ett miljöetiskt perspektiv (Sund, 2008: 25-26). Vid ett tillfälle 

uttrycker Tigern att resurser inte är oändliga och att mänsklig exploatering inte är problemfri: 

Det behövs flera tusen träd för att göra allt toa-papper som folk använder varje dag. Andra träd blir 

tidningar och böcker. Många träd blir påsar eller biobiljetter eller kolapapper. Massor av träd blir 

förstås plankor eller telefonstolpar eller tandpetare. 

Några träd blir helt enkelt ved som man eldar med. 

Människorna får akta sig: En dag tar all skogen slut, tänkte Tigern. (Westman, 2002: 165) 

Här problematiseras således människans förhållande till naturen då hållbar utveckling 

uppmärksammas på lokal, regional och global nivå samtidigt som ekonomiska och ekologiska 

frågor aktualiseras. 

 

4.5.4. Miljöetiska värderingar i Acke & Ahmed 

I denna bok, liksom i de två först nämnda, berörs inte miljöfrågor explicit. Ett förhållningssätt 

där miljöetik inte värdesätts kan utläsas då Acke och ett flertal andra karaktärer ägnar mycket 

tid och eftertanke åt bilar och verkstaden utan att vid något tillfälle reflektera kring hur detta 

påverkar hållbar utveckling eller närmiljön (Sund, 2008: 25-26). Dock värderas god 

arbetsmiljö i skolan högt (Skolverket, 2002: 14), vilket blir synligt då Acke jämför 
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arbetsmiljön i Ahmeds skola med arbetsmiljön i den egna och upplever att den tidigare ger en 

bättre utgångspunkt för skolvistelsen.  

 

4.5.5. Sammanfattning 

Miljöetik uppmärksammas mycket lite i de undersökta skönlitterära läromedlen då endast ett 

av dessa uppmärksammar ämnet explicit och då vid endast något tillfälle. Detta stämmer inte 

överens med den värdegrund som framhålls i Lgr 11 där vikten av ett miljöetiskt perspektiv 

uppmärksammas (Skolverket, 2011a: 9).  

 

5. Slutdiskussion 

I det redovisade resultatet framkommer de värden, relaterade till demokrati, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism samt respekt för vår 

gemensamma miljö, som kan utläsas i de fyra undersökta läromedlens historia. Samtliga 

böcker värderar den demokratiska samhällsformen högt, vilket stämmer väl överens med 

läroplanens värdegrund då demokratin utgör grunden för hela skolväsendet och respekt för 

”de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

(Skolverket, 2011a: 3) förmedlas. Leila, i Kod 45, får illustrera en god samhällsmedborgare, 

vilket värderas positivt. I Acke & Ahmed värderas dock det demokratiska läraruppdraget lågt. 

Detta går inte att förena med läroplanens värdegrund då det demokratiska uppdraget 

uppmärksammas som väsentligt och oförytterligt (Skolverket, 2011a: 7-12; Andersson, 2001: 

26; Assarson et al., 2011: 7). Inte heller deliberativ demokrati, det demokratiska 

förhållningssättet som har lyfts fram som önskvärt för skolväsendet värderas högt i de 

undersökta läromedlen (Nykänen, 2008: 49-50). Deliberation förekommer i något enstaka fall, 

i Jakten på guldbägaren, dock inte i någon ideal samtalssituation (Nykänen, 2008: 67-68). 

Deweys begrepp för ett kritiskt förhållningssätt, inquiry kan relateras till Pojken i Pojken och 

Tigern (Nykänen, 2008: 56-66; Dewey, 1910: 3-13). Till övervägande stor del visar dock 

böckerna på ett förhållningssätt där karaktärer, främst lärare i skolan, tar beslut utan 

deliberation utan att detta problematiseras. Den pedagogiska samtalssituationen i de klassrum 

som beskrivs är utifrån Youngs begrepp snarare indoktrinerande än ”educational” (Nykänen, 

2008: 79). Således kan de undersökta läromedlen förstås förmedla en positiv värdering av den 

demokratiska samhällsformen i överenstämmelse med läroplanens värdegrund, dock inte i 
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lika hög utsträckning deliberativ demokrati. I en av böckerna, Acke & Ahmed, värderas därtill 

det demokratiska uppdraget lågt, vilket strider mot den värdegrund som framhålls i Lgr 11. 

Då deliberation värderas lågt medan samhällstillhörighet och ett gott medborgarskap värderas 

högt är det möjligt att, såsom Lindgren pekar på, intolerans förmedlas i de undersökta 

läromedlen (Lindgren, 2002 39-41). Detta då vissa värderingar belyses som positiva utan att 

uppmärksamma något utrymme för deliberation, reflektion och personliga ställningstaganden.  

       Tre av böckerna värderar mänskliga rättigheter positivt, främst genom att framhålla alla 

människors lika värde. Detta stämmer väl överens med den värdegrund som framhålls i Lgr 

11 (Skolverket, 2011a: 7). Även Barnkonventionen uppmärksammas i böckerna. I flera fall 

kan en hög värdering av barnens rättigheter utläsas. I Kod 45 är uppmärksammas dock 

barnens rätt till att uttrycka sina åsikter och få den beaktade i frågor rörande sitt liv inte 

positivt. Detta bryter mot läroplanens värdegrund, där eleverna förmanas att få inflytande i 

frågor rörande sig själva (Skolverket, 2011a: 8, 12-13). Det är dock Acke & Ahmed som 

främst visar på värderingar kring mänskliga rättigheter som inte går att förena med 

läroplanens värdegrund då alla människors lika värde inte framhålls genom bokens karaktärer. 

Detta strider direkt mot läroplanen där ”alla människors lika värde” (Skolverket, 2011a: 7) 

uttrycks bör prägla all aktivitet i skolan. Det faktum att både Acke och Ahmed aktivt tar 

avstånd från kränkande behandling vid något tillfälle i handlingsförloppet kan ses 

överensstämma med de värden som framhålls i Lgr 11, (Skolverket, 2011a: 7-12). Att Acke 

använder våld i detta kan dock kraftigt ifrågasättas. Vad gäller mänskliga rättigheter kan 

således slutsatsen dras att tre av läromedlen på många sätt går att förena med läroplanens 

värdegrund, om än inte fullständigt, medan ett läromedel är mycket svårt att förena med 

läroplanens värdegrund.  

       Samtliga böcker bekräftar traditionella könsmönster vad gäller uppfattningar om manligt 

och kvinnligt samt heterosexualitet som norm, vilket rimligtvis, såsom även Karlson påpekar 

kan relateras till det faktum att detta speglar samhällets könsnormer (Karlson, 2007: 79). 

Detta strider dock mot det i läroplanen uttryckt ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster (Skolverket, 2011a: 8). Såväl i Pojken och Tigern som i Acke & Ahmed utgör ett 

ojämställt samhälle den givna normen, då karaktärerna tilldelas ansvar och arbetsuppgifter 

utifrån kön utan att detta problematiseras samt utan att det främjar jämställdhet (Lundström, 

199: 5). Även hegemoniska uppfattningar bekräftas i dessa. På så sätt strider de värderingar 

som kan utläsas här mot de värderingar som uttrycks genom läroplanens värdegrund då 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter, även vad gäller studie- och yrkesval, understryks 

i den senare (Skolverket, 2011a: 8, 17).  I Vittnet uppmärksammas detta genom den kvinnliga 
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polisen som på ett naturligt sätt placeras i en mansdominerad miljö samt den husmoderliga 

pappan. Likaså får Lea kämpa för lika möjligheter, trots att hon är en flicka, i Jakten på 

guldbägaren. Sådana inslag av brott mot traditionella könsroller är dock få i de fyra 

undersökta läromedlen. Karlson trycker på vikten av jämställdhetssträvan i skolväsendet för 

att påverka de normer som råder kring kön (Karlson, 2007: 79). Då sådana strävanden endast 

utgör några få inslag i dessa läromedel kan de inte bedömas påverka rådande könsmönster och 

könsroller i någon vidare omfattning.  

       I tre av fyra analyserade läromedel är det möjligt att upptäcka andrafiering, rasifiering 

och stereotypisering, vilket bryter mot den värdegrund som framhålls I Lgr 11 där det uttrycks 

att all form av diskriminering aktivt bör motverkas (Skolverket, 2011a: 7-15). I två av 

läromedlen, Jakten på guldbägaren och Vittnet, kan ett inkluderande tankesätt utläsas där 

liberal-demokratiska värderingar av interaktion och utbyte kulturer emellan, på lokal nivå, 

värderas positivt (Zackari & Modigh, 2000: 94-96; Nykänen, 2008: 102-105). Detta stämmer 

bättre överens med den normativa mångkulturalism som förespråkas genom Lgr 11 samt 

Zackari & Modigh, då ett pluralistiskt och inkluderande förhållningsätt som uppmanar till 

interaktion och samtal värderas högt (Zackari & Modigh, 2000: 94-96). Således kan de 

värderingar som går att utläsa i två av de undersökta böckerna, Jakten på guldbägaren samt 

Vittnet, till viss del förenas med Lgr 11 (Skolverket, 2011a: 7-19). Då ett inkluderande 

förhållningssätt intas beaktas kulturell mångfald. Två av de undersökta böckerna, Pojken och 

Tigern samt Acke & Ahmed, är dock oförenliga med den värdegrund som uttrycks i 

läroplanen. I dessa motverkas inte diskriminering samtidigt som pluralism och värderande av 

kulturell mångfald inte förmedlas.  

       Miljöfrågor, samt miljöetik, uppmärksammas explicit i endast en av fyra böcker, vilket 

inte är förenligt med den värdegrund som framhålls i Lgr 11 där ett miljöperspektiv såväl som 

elevers möjlighet att utveckla ett personligt förhållningssätt till miljöfrågor och hållbar 

utveckling, betonas (Skolverket, 2011a: 9). I Pojken och Tigern intas ett miljöetiskt 

förhållningssätt där hållbar utveckling uppmärksammas i överensstämmelse med det 

miljöperspektiv som förespråkas i läroplanen. Detta är dock ett enda inslag. Den 

gemensamma arbetsmiljön uppmärksammas och värderas högt i Acke & Ahmed, vilket även 

detta är en del av den gemensamma miljön som förespråkas i läroplanen (Skolverket, 2011a: 

7). I denna bok värderas dock miljöetik lågt. Utifrån detta är det möjligt att dra slutsatsen att 

de undersökta läromedlens värderingar stämmer dåligt överens med läroplanens vad gäller 

respekt för vår gemensamma miljö. 
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       Följaktligen stämmer de värden som kan utläsas ur de fyra undersökta skönlitterära 

läromedlen i vissa avseenden överens med den värdegrund som framhålls i Lgr 11 men inte i 

andra. Framför allt vad gäller jämställdhet samt respekt för vår gemensamma miljö är 

överensstämmelsen dålig, då de fyra läromedlens historia i det första fallet bekräftar 

traditionella könsmönster samt i det andra fallet i mycket lite utsträckning uttrycker 

miljöetiska värderingar. Andra värden som uttrycks genom läroplanens värdegrund men i 

liten utsträckning i läromedlen innefattar deliberativ demokrati, barns rätt att uttrycka sina 

åsikter och få dem beaktade i frågor som berör dem samt mångkulturell pluralism. I en av 

böckerna, Acke & Ahmed, kunde sådana värden som framhålls i läroplanens värdegrund inte 

utläsas avseende nästintill alla berörda områden. Det faktum att de undersökta skönlitterära 

läromedlen endast till viss grad överensstämmer med den värdegrund som nämns som 

oförytterlig och bör forma hela skolväsendet är viktigt att begrunda (Skolverket, 2011a: 7). 

Resultatet för denna analys visar på lite allsidighet, exempelvis då samtliga böcker ar 

heterosexuella normer. Då vissa värderingar, utifrån Lgr 11 ska förmedlas i undervisningen 

ställer detta höga krav på medvetna allsidiga val av litteratur för undervisning (Skolverket, 

2011a: 7). Det faktum att vissa värden som kan utläsas i dessa läromedel strider mot 

läroplanens värdegrund innebär att böckerna bör bearbetas, reflekteras kring och ifrågasättas i 

undervisningssammanhang. Detta med stöd i Andersson, Assarson et al. samt Lindgren som 

pekar på vikten av ständig reflektion och diskussion kring värderingar och värdegrund för att 

hantera de oförenligheter och spänningsfält som kan uppstå häri (Andersson, 2001: 28-29; 

Assarson et al., 2011: 98-100; Lindgren, 2002: 47). Då värdegrunden i Lgr 11 innefattar 

spänningsfältkan dessa läromedel erbjuda gynnsamma samtalsmöjligheter där motsättningar 

och värderingar behandlas (Nykänen: 2008: 41-43). Trots att det i läromedlen i sig inte kan 

utläsas deliberativa värderingar är det möjligt att använda dem för deliberation i 

undervisningen där eleverna får möjlighet att ta personliga ställningstaganden och reflektion 

såsom det uttrycks i Lgr 11 (Skolverket, 2011a: 8-9, 12-13). På så sätt kan såväl demokrati, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism samt respekt 

för vår gemensamma miljö behandlas. I de fall där elever läser dessa böcker individuellt utan 

att bearbeta dem kan värden som strider om den oförytterliga värdegrunden förmedlas utan 

reflektion eller problematisering. Hur lärare och elever arbetar med, och reflekterar kring, 

skönlitterära läromedel utgör, med detta som bakgrund, ett relevant ämne för vidare 

forskning.  
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