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Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att i pedagogisk verksamhet 

arbeta med populär barnlitteratur för att förankra läroplanernas värdegrund samt att undersöka 

vilka moraliska och/eller etiska dilemman det finns i populär barnlitteratur och hur man kan 

koppla samman dessa dilemman med värdegrunden som beskrivs i skolans styrdokument. 

Förskolan och skolans personal ska verka för att förmedla och förankra värdegrunden som 

beskrivs i Lpfö 98 och Lpo 94. Värdegrundsbeskrivningen är komplex och måste tolkas vilket 

vi försökt gestalta i vårt bakgrundskapitel. I det kapitlet finns även ett avsnitt om barnlitteratur 

och vad vi menar med det begreppet. 

Med hjälp av en narratologisk textanalys av de texter vi valt ut bland, Bokjuryns vinnare 

2009, visar vi vilka etiska och moraliska problem de gestaltar och kopplar sedan detta till 

värdegrunden. Resultatet av vår undersökning är att alla de utvalda böckerna lyfter moraliska 

och/eller etiska dilemman och att dessa går att koppla till värdegrundsbegreppet. Slutsatserna 

av detta resultat är att eftersom det finns en koppling mellan barnlitteratur och värdegrunden 

öppnar det för ett aktivt arbete om värdegrundsrelaterade frågor med hjälp av barnlitteratur. 
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1  Inledning 
Under vår utbildning på Lärarprogrammet har vi läst inriktningen språk och 

språkutveckling för de tidigare åren. Denna inriktning har gett oss ett fördjupat 

intresse för barnlitteratur och för möjligheterna att använda denna i pedagogiska 

situationer. I vår utbildning har vi även diskuterat värdegrundsbegreppet mycket. Det 

är ett högaktuellt begrepp. Dock har vi funnit att många har svårt att hitta metoder 

för att förankra värdegrunden hos barnen. 

     Sedan vår uppsatsidés ursprung har värdegrunden blivit ett hett ämne i vårt 

samhälle vilket ytterligare ökat vårt intresse. Under hösten 2010 valdes ett 

främlingsfientligt parti in i Sveriges riksdag och många upplever att klimatet i 

samhället blir allt hårdare. Detta gäller inte enbart främlingsfientlighet utan man 

ifrågasätter även vart vår etik och moral har tagit vägen. Många menar att etiska och 

moraliska egenskaper grundläggs i förskolan och skolan och dessa har därför ett 

tydligt uppdrag att förmedla de värden vårt samhälle vilar på. 

     I läroplanerna för förskola och skola, Lpfö 98 samt Lpo 94, slår man fast en 

gemensam värdegrund. Där lyfter man bland annat att verksamheten har som en 

viktig uppgift att grundlägga och förankra dessa värden och man lyfter särskilt fram 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

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

(Utbildningsdepartementet 2006a:3). Dessa värden måste också tolkas och förstås 

under det övergripande begreppet demokrati. För en lärare är dessa värdegrundsmål 

inte så lätta att tolka och förstå då värdegrunden består av många abstrakta begrepp. 

Detta kan leda till en motvilja att använda värdegrunden som underlag för planering 

av undervisningen. Samtidigt ökar kunskapskraven på vår förskola och skola vilket 

gör att värdegrundsarbetet och kunskapsförmedlingen ibland upplevs stå i konflikt 

med varandra. Mitt i allt detta ökar barngruppernas/klassernas storlek och 

lärartätheten sjunker vilket medför att lärare måste prioritera vad de ska lägga sin tid 

på och ofta leder detta till att arbete med värdegrunden prioriteras bort till fördel för 

de mätbara kunskapsmålen. Men vi anser att detta inte får hända. Istället för att se 

värdegrundsarbetet som ett eget ämne bör detta arbete integreras med 

kunskapsstudierna så att värdegrundsdiskussionerna kan föras kring ett innehåll. 

     Så hur ska detta då göras? För att förankra värdegrunden hos barnen måste 

pedagogen finna sätt som engagerar och intresserar barnen. Ett sätt kan vara att 
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arbeta utifrån barnlitteratur då litteraturläsning kan fungera som ett redskap för att 

skapa en grund för diskussion i arbetet med att förmedla vår värdegrund (Kåreland 

2009:118). 

1.1  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att i pedagogisk 

verksamhet arbeta med populär barnlitteratur för att förankra läroplanernas 

värdegrund. Vi kommer att undersöka hur moraliska och etiska problem tas upp i de 

böcker som vi valt ut, genom Bokjuryns vinnare 2009, och hur man kan koppla dessa 

problem till läroplanernas värdegrund. 

1.2  Frågeställningar 
- Tar de utvalda böckerna upp moraliska och/eller etiska problem i bild och text 

och i så fall vilka? 

- Hur kan dessa problem kopplas till läroplanernas värdegrund?  

- Vilka möjligheter skapar dessa populära barnböcker för arbete med 

värdegrunden i pedagogisk verksamhet? 

2  Bakgrund 
Nedan kommer vi att redogöra för vår teoretiska bakgrund vilken är indelad i tre 

delar; värdegrunden, barnlitteratur samt en redogörelse för relationen mellan 

värdegrunden och barnlitteratur. 

2.1 Värdegrunden 
En definition av värdegrunden är inte helt lätt då värdegrund är ett komplext begrepp 

som innefattar samhällets värderingar, därmed är värdegrunden också föränderlig 

och förändras i takt med att samhällets värderingar förändras. Nationalencyklopedin 

(2010) definierar begreppet värdegrund som ”de grundläggande värderingar som 

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

etik, relationer, demokrati och livsåskådning”. 

     Skolverket (2005) framhåller att värdegrundsbegreppet handlar om relationer 

mellan människor och om hur människor behandlar varandra. För skolan är 

värdegrunden ett centralt begrepp och Zackari & Modigh (2000:34) menar att 

värdegrundsbegreppet infördes under början av 1990-talet i och med 

Läroplanskommitténs utredning Skola för bildning. 
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     Skolan ska inte vara värdeneutral. I läroplanerna finns det ett tydligt formulerat 

uppdrag som kräver att varje pedagog och skola ska hävda och värna om vissa 

värden. Detta uppdrag är inte förhandlingsbart vilket innebär att människor som 

arbetar inom skolan personligen måste hävda och värna om den människosyn som 

värdegrunden ger uttryck för (Norell Beach & Berg-Danielsson 2000:15).  

     Läroplanerna Lpfö 98 och Lp0 94 (Utbildningsdepartementet 2006a & 2006b) 

slår fast förskolans och skolans värdegrund. Värdegrunden pekar ut vilka värden 

förskolan och skolan ska förmedla i sin verksamhet. Läroplanerna beskriver först 

förskolans och skolans grundläggande värden, dessa är lite olika formulerade i Lpfö 

98 och Lpo 94, men innehåller samma värden: 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). Skolan har en viktig 

uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

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

utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik 

som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Utbildningsdepartementet 

2006b:3) 

Läroplanerna slår fast att det är skolans uppdrag att förmedla och förankra dessa 

värden hos eleverna. Både Zackari & Modigh (2000:34) och Skolverket (2004:36) 

menar att de värden som skolan särskilt ska lyfta fram och förmedla är 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

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

(Utbildningsdepartementet 2006a:3). Zackari & Modigh (2000:39) anser även att 

dessa värden innefattas under det övergripande värde som demokrati utgör och det 

är gentemot detta värde som de andra måste tolkas och förstås. Begreppet demokrati 

kan förstås ur olika perspektiv; i politisk rättslig betydelse, i ekonomisk och i 

mänsklig betydelse. Zackari & Modigh (2000:41) framhåller att demokrati handlar 

om förhållningssätt, om hur man bryr sig om och behandlar sina medmänniskor. I 

Lpo 94 står det skrivet att ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse” (Utbildningsdepartementet 2006b:3). Dessutom lyfter Lpo 94 

att:  
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingar. (Utbildningsdepartementet 2006b:3-4)  

I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket 2004:36) menar 

man att traditionellt sett har fokus i skolans styrdokument legat på 

kunskapsförmedling men i de senaste läroplanerna för grundskolan har betoningen 

på värdegrunden som en del av skolans uppdrag ökat väsentligt. Rapporten lyfter 

även att läroplanen och kursplanerna ska ses som en helhet, en helhet där 

värdegrunden ingår. Norell Beach & Berg-Danielsson (2000:16-17) tar upp att arbete 

med värdegrunden ibland kan beskrivas som en plåga eller ett nytt ämne och som 

något som skulle stå i motsats till skolans uppdrag att vara kunskapsinriktad. Men 

värdegrundsarbete ska inte ske på bekostnad av eller vid sidan av kunskapsstudier, 

utan det ska istället ske integrerat med kunskapen. De tycker att värdegrundsarbetet 

inte ska läggas vid sidan av de andra ämnena utan att det ska integreras i allt annat 

skolarbete för att göra det begripligt och meningsfullt. De menar även att 

värdegrundsarbete inom skolan ska innefatta alla och att man ska behandla ett brett 

spann av olika problem. Även Skolverket (2004:36) anser att resonemang om värden 

måste föras kring ett innehåll, och man menar att de samhällsorienterande ämnena i 

skolan har ett särskilt ansvar för att utveckla elevernas medborgerliga förmågor. 

     Norell Beach & Berg-Danielsson (2000:17-18) skriver vidare att det är begripligt 

att pedagoger kan känna motstånd, oro och osäkerhet när det gäller 

värdegrundsarbetet. Det handlar ju trots allt om frågor som man aldrig blir klar med, 

om en livslång utvecklingsprocess och ett sökande som ständigt är pågående. I detta 

sökande är vuxna och barn ofta jämbördiga. Att de vuxna har längre livserfarenhet 

behöver inte betyda att de kommit längre med sig själva, kanske har de istället fastnat 

i ett mönster eller vissa bestämda föreställningar. Som medmänniskor kan vi lyfta 

fram frågor och områden som vi anser är viktiga så som värdegrunden gör men vi kan 

aldrig hävda att vi har facit eller att vi funnit den enda, rätta vägen. Som pedagog 

behöver man inte ha alla svar utan man kan se sina elever som jämbördiga och lära 

av varandra. Men som pedagog har man ett ansvar för ramarna och den stämning 

som möjliggör ett gemensamt lärande och undersökande av livsfrågorna. Vi måste 

även våga vara personliga, tänka tillsammans med barnen, ompröva våra värderingar 

och öppna oss. De menar att om vi inte gör detta, med hänvisning till bristande tid, 
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resurser eller kompetens, överger vi barnen och lämnar dem ensamma med de 

svåraste och mest avgörande livsfrågorna. 

     Både Skolverket (2004:39) och Zackari & Modigh (2000:78) anser att det är 

viktigt att skolan avsätter tid till att konkretisera värdegrundens mål så att de kan bli 

vägledande och styrande i förskolans och skolans verksamhet. För att förskolor och 

skolor ska kunna skapa ett gemensamt förhållningssätt och likadana förutsättningar 

krävs det att man problematiserar och konkretiserar värdegrundens abstrakta mål. 

Orlenius & Bigsten (2006:75) skriver att värdegrundsbegreppet är problematiskt om 

man fokuserar på det som en fast, solid grund som alla ska vara överens om. 

Värdegrunden tolkas inte lika av alla och inte heller är den stabil över tid eftersom 

samhällets värderingar förändras. De anser däremot att värdegrunden kan fungera 

som eftersträvansvärda principer, ideal att jobba mot. Att värdegrunden är så öppen 

för tolkning har i ett demokratiskt samhälle en poäng i sig och det är genom dialog 

och respekt för skilda uppfattningar som utveckling kan ske.   

     Norell Beach & Berg-Danielsson (2000:15) framhåller att alla människor har 

fördomar men att medarbetare inom skolan och blivande pedagoger har ett ansvar 

att medvetandegöra sina fördomar och utveckla sin egen jämlika relationsförmåga 

och sitt ledarskap. Det är därför viktigt att man tillsammans med kollegor lyfter upp 

och diskuterar den här typen av frågor och processer.  

     Zackari & Modigh (2000:78) skriver att arbetet med värdegrunden blir 

problematiskt då den ligger på en hög abstraktionsnivå. Detta beror delvis på att man 

strävat efter att finna allmängiltiga värden och normer. De menar dock att denna 

strävan har lett till att förskolans och skolans personal inte upplever att läroplanerna 

är nödvändiga instrument och att de inte ger det stöd man efterfrågar. Eftersom 

läroplanerna sällan används av personalen som planeringsunderlag har få elever haft 

möjlighet att diskutera planernas innehåll. Detta ses som en stor brist i en förskola 

och skola som ska hävda de demokratiska värderingarna.  

     En viktig förutsättning för arbetet med de grundläggande värdena anser 

Skolverket (2000:39) vara dialogen mellan barn och unga, barn, unga och vuxna 

samt mellan de vuxna. Kontinuerliga samtal och reflektion anses vara nödvändiga 

instrument för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt värdegrundsarbete. 

Skolverket (2000:39) skriver att det i flera undersökningar framkommit att barn och 

unga utvecklar sina etiska ståndpunkter i dialog med andra barn och vuxna. Samtal 
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tar tid, men ökad kommunikation anses vara en av de främsta metoderna att arbeta 

med värdegrundsfrågor. 

2.2 Barnlitteratur 
Barnlitteratur är inget entydigt begrepp då gränsdragningen mellan barn- och 

vuxenböcker inte är helt klar och Kåreland (2009:12) menar att detta är en fråga som 

barnboksforskarna länge diskuterat. Definitionerna måste därför problematiseras 

och en definition måste väljas. 

     Kåreland (2009:12-13) framhåller att långt ifrån alla böcker som handlar om barn  

kan anses vara barnlitteratur och åldern på huvudpersonen i boken kan därför inte 

vara ett kriterium för definition av barnlitteratur. Hon anser att ett sätt att definiera 

barnlitteratur på ett praktiskt och hanterbart sätt är att låta de böcker som förlagen 

lanserat som barn- och ungdomslitteratur definieras som barnlitteratur. Detta 

innebär att produktionsledet står för definitionen, men detta blir också problematiskt 

eftersom barn och ungdomar även läser mycket annat. Barns läsning och 

barnlitteratur blir då två begrepp som inte stämmer överens. Målgrupper kan 

dessutom förändras över tid och en sådan tydlig avgränsning kan senare bli 

missvisande. 

     I denna uppsats har vi dock valt att definiera barnlitteratur som de böcker som är 

skrivna, producerade och marknadsförda med tanke på barn och ungdomar, då det är 

denna definition som använts när bokjuryn valt ut vilka böcker som får vara med i 

deras omröstning. (Barnens bibliotek 2010a). 

     Synen på barnlitteratur har över tid förändrats mycket. Kåreland (2009:40-41) 

menar att det tidvis har funnits de som hävdat att barnlitteraturen inte har en så 

viktig roll, att den är försumbar och att barnen så snart som möjligt ska slussas över 

till vuxenlitteraturen. Under det tidiga 1900-talets debatt framhöll man framförallt 

vuxenlitteraturens klassiker som viktiga att läsa för barn. Under 1960- och 1970-talen 

radikaliserades barnlitteraturen och barnboksdebatten blev vassare. 

     Kåreland (2009:52-53) skriver att genombrottet för det man kallar för den 

moderna svenska barnboken inföll kring 1945. Man började utveckla vårt 

välfärdssamhälle och barn och unga blev betydelsefulla målgrupper som man satsade 

på. Initiativ togs i syfte att ge möjligheter till kulturell stimulans i strävan att skapa 

jämlikhet och social trygghet. Skolkommissionen betonade 1946 vikten av elevernas 

etiska fostran och på förlagen inrättades särskilda barnboksredaktioner. 

Barnboksutgivningen ökade i rask takt efter detta. Engagemanget för ungas läsning 
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ökade och man diskuterade författarnas moraliska ansvar på författarkongresser. 

Barnboksutgivningen har ökat stadigt, från 428 titlar år 1950 till 1 680 titlar år 2007. 

Utgivningen av barnböcker domineras av översatt barnlitteratur, enbart 

översättningarna från engelskspråkiga böcker står för 64 % av den litterära 

barnboksutgivningen i Sverige (Kåreland 2009:31).  

     Kåreland (2009:43) menar att barnboksförfattarna tar upp teman och motiv som 

tydligt belyser samhällsförhållandena och vilken syn samhället har på barnet. 

Barnbokens förändringar speglar alltså de sociala förändringar som skett i samhället. 

Man kan se förändringen från Elsa Beskows böcker till Astrid Lindgrens böcker om 

Emils hyss och den vilda Pippi Långstrump. Det kristna budskapet som tidigare fanns 

i många barnböcker har tonats ner i och med den ökade sekulariseringen och även 

den förändrade synen på föräldrastrukturer avspeglas i barnboken. Nikolajeva 

(2004:67-70) skriver att anledningen till att vissa problem är mer framträdande i 

barnlitteraturen än i vuxenlitteraturen har med individernas ålder att göra och 

motiven som gestaltas i barnlitteraturen är viktiga för en ung människas psykologiska 

utveckling.  

2.2.1 Bilderboken 
Det finns flera olika definitioner av vad som klassas som bilderbok. Nikolajeva 

(2000:16) skriver att ett försök att definiera bilderböcker är att säga att bild och text 

är lika viktiga. Ett annat försök till definition är att säga att det bör finnas minst en 

bild på varje uppslag. Detta anser hon är en för luddig definition och menar att det 

avgörande är förhållandet mellan bild och text. 

     Bilderboken är en särskild kategori inom barnlitteraturen och denna kan i sig 

inrymma flera olika genrer till exempel ABC-böcker, sagor, vardagsberättelser, 

historiska skildringar eller nonsensverser. Bilderboken är inte en bok enbart för 

småbarn utan är ofta numer utformad på ett sätt så att den även kan läsas av äldre 

barn, detta gäller både bild och text. Nikolajeva (2000:263-264) skriver att det finns 

två väl utbredda fördomar om bilderböcker. Den första är att det sätts likhetstecken 

mellan bilderbok och småbarnsbok, att de riktar sig till de yngsta barnen som ännu 

inte är läskunniga. Detta får som följd att bilderböcker är den enklaste delen av 

barnlitteraturen men Nikolajeva menar att bilderboken är mycket komplex då det 

finns en samverkan mellan bild och text. Den andra fördomen är att bilderboken, 

precis som barnlitteraturen i stort, finns till enbart för didaktiska syften. Visst har 
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bilderboken ett pedagogiskt värde, men bilderbokens betydelse bör inte reduceras till 

enbart pedagogiska eller ideologiska syften.  

     Lindö (2009:143) fokuserar på det ännu icke läskunniga barnet och menar att 

bilderboken använder sig av två kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella. 

Detta gör bilderboken till en unik konstform. Den är också unik då den förutsätter att 

en vuxen läser för barnet, vilket gör att bilderboken kommunicerar med vuxen och 

barn samtidigt. Bilderboken har alltså dubbla mottagare och tilltalet växlar mellan 

vuxna och barn och kommer till uttryck i text, bild, bildteknik och motivval. Även 

Nikolajeva (2000:11) stödjer resonemanget om den visuella och den verbala 

kommunikationen och konstaterar att läsaren till en bilderbok måste sätta ihop den 

övergripande betydelsen av de olika kommunikationselementen. Detta gör 

bilderboken till ett syntetiskt medium i likhet med till exempel teater eller film. Även 

Kåreland (2009:63) menar att bilderbokens budskap bygger på en samverkan mellan 

den verbaliserade berättelsen, texten, och den visualiserade berättelsen, bilden. 

Enheten som text och bild tillsammans utgör skapar en upplevelse av berättelsen som 

något mer än vad bild eller text skulle göra var för sig.  

     Nikolajeva (2000:13) påpekar att barn ofta vill läsa en bilderbok om och om igen. 

Detta kan ses som tröttsamt ur den vuxnes perspektiv, men barnet upplever inte att 

det är samma bok utan barnet går djupare och djupare in i bilderbokens betydelser 

och barnet pendlar mellan det verbala och det visuella i bilderboken vilket medför att 

förståelsen blir bredare och djupare. Vuxna uppfattar oftast bilderna enbart som 

dekorationer vilket innebär att de har förlorat förmågan att läsa bilderböcker på 

samma sätt som barnet. Detta tror Nikolajeva (2000:13) beror på att den verbala, 

skrivna kommunikationen har en väldigt framträdande roll i vårt samhälle. 

2.2.2 Ungdomsboken 
Sedan ungdomsboken lanserades på 1960- och 1970-talen har den utgjort en viktig 

del av den barnlitterära utgivningen. Kåreland (2009:57) framhåller att 

ungdomsboken rymmer många teman som till exempel ungdomars känsla av 

marginalisering, omyndighet och många gånger maktlöshet. Dessa teman kan i sig 

rymmas inom många olika subgenrer som till exempel fantasyskildringar, historiska 

skildringar, framtidsskildringar, thrillers och vardagsrealistiska nutidsskildringar. 

Kåreland (2009:58) menar att ungdomsboken även innehåller andra bärande teman. 

I ungdomsböckerna kan ett tema vara ungas kontaktlöshet och deras oförmåga att 

etablera hållbara relationer. Samhällskritik har även varit ett tema som utmärkt 
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ungdomslitteraturen där lärare och föräldrar ofta varit föremål för protester från 

ungdomarna. En annan framträdande tendens i ungdomslitteraturen är våld, 

övergrepp och misshandel. Kåreland (2009:59) skriver att barnlitteraturforskaren 

Sonja Svensson talar om att ungdomslitteraturen står för en form av idyllfobi och 

uppsöker hellre vardagens helveten. 

     Den moderna ungdomsboken är oftast en samtidsrealistisk roman, där nutidens 

ungdomar, deras problem och glädjeämnen står i fokus. Kåreland (2009:57-58) anser 

att denna typ av böcker bör ses i relation till den sociologiskt inriktade 

ungdomsforskningen och dess teorier om identitetsutveckling. Unga söker ofta en 

kulturell friställning som innebär att de inte knyter an till de äldres värderingar utan 

man söker en annan typ av identitet. Att skapa en fast identitet ses idag inte som 

något eftertraktat utan man eftersträvar snarare att inte fastna och stelna. Kåreland 

(2009:58) menar att det inte finns någon universell sanning, utan det finns många 

olika sanningar, konstruerade utifrån sina speciella kontexter till exempel sociala, 

kulturella, ekonomiska eller historiska. Ungdomsboken är mångfacetterad och 

varierad på samma sätt. 

2.3 Relationen mellan värdegrund och barnlitteratur 
Relationen mellan värdegrund och litteratur tas upp i både Kursplan för Svenska och 

Kursplan för Svenska som andraspråk (Skolverket: 2008): 

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till 

att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för 

andra och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. 

Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och 

odemokratiska förhållanden. (Skolverket 2008:100) 

Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att eleven […] i dialog med 

andra uttrycker känslor och tankar som texter med olika syften och olika mottagare väcker och 

stimuleras till att reflektera och värdera […]får möjlighet att förstå svensk skönlitteratur och 

svensk kultur och blir förtrogen med den värdegrund på vilken det svenska samhället vilar och 

även lär känna skönlitteratur från andra delar av världen (Skolverket 2008:105) 

Att använda litteratur i värdegrundsarbete är något som Kåreland stödjer då hon 

skriver att ”skönlitteratur ger möjligheter till empati och förståelse för andra och 

därmed kan leda till omprövningar av värderingar och attityder” (Kåreland 

2009:101). Hon framhåller att skönlitteratur är en kunskapskälla som ger kunskap 

om exempelvis förhållanden i olika länder och i andra tider, dessutom kan den ge 

motbilder till rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 
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förhållanden. Skönlitteraturen kan alltså ge perspektiv på det nära och vardagliga 

genom att framställa ett motförhållande (Kåreland 2009:101).   

     Kåreland (2009:104) framhåller att skolan har ett ansvar att hävda våra 

grundläggande demokratiska värderingar. Hon hävdar att lärare trots detta många 

gånger väljer litteratur att läsa med eleverna utan att reflektera över vilka värderingar 

litteraturen kan tänkas förmedla. När det gäller skolans litteraturundervisning 

trycker man ofta på vikten av värdegrundsfrågor. Sådana frågor har länge ansetts 

viktiga i barnlitteraturen, det var dock vanligare förr.  

     Litteraturläsning kan fungera som ett redskap för förmedling av vår värdegrund, 

detta gäller alla elever oavsett modersmål och bakgrund. Ett av litteraturläsningens 

mål är att den ska vara kunskaps- och demokratiutvecklande. Därmed bör inte barn i 

skolan enbart läsa för nöjes skull. Dock framhäver Kåreland också att den estetiska 

njutningen och studium av litteraturen ofta hamnar i bakgrunden (Kåreland 

2009:112, 118). Författaren lyfter att det finns en motsättning mellan pedagogik och 

estetik i frågan om litteraturanvändning och det är inte en lätt fråga att lösa 

(Kåreland 2009:149). 

     Samtidigt som barnlitteratur kan användas som ett redskap för förmedling av vår 

värdegrund bör man vara uppmärksam på att den även kan förmedla värden som 

strider mot värdegrunden. Hourihan (1997:1) menar att de berättelser vi fått höra sen 

vi var nyfödda påverkar oss och hur vi ser på vårt eget liv. Människor som stöter på 

problem i livet väntar ofta på sitt ”så levde de lyckliga i alla sina dagar” för det var 

detta budskap som spreds till dem som barn. Hourihan pekar ut just en berättelse 

som berättats många gånger om, så många gånger att vi tror att det den berättar om 

världen är sant. Den har berättats i oändligt många olika versioner och författaren 

kallar den för ”The story of the hero”(Hourihan 1997:2); hjälteberättelsen. Hourihans 

(1997:9-10) definition av hjälteberättelsen är att den handlar om en vit europeisk 

man som beger sig från hemmet till det okända där han övervinner faror vilket gör 

honom modig och stark. Denne man sprider civilisation till underlägsna raser och 

kvinnorna i berättelsen ska passa upp på männen. När mannen överkommit farorna 

och återvänder hem blir han hyllad och belönad, ofta är belöningen en vacker kvinna.  

     Hjälteberättelsen har dominerat barn- och ungdomslitteraturen, vilket har 

medfört att den förmedlat dessa värderingar till barnen. Många av vuxenlitteraturens 

klassiker, så som Odysséen, Robinson Crusoe, Riddarna kring det runda bordet med 

flera innehåller denna typ av hjälteberättelse. Många ämneskunniga inom 
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barnlitteratur antar att hjälteberättelsen är lika bra för moralen som fullkornsbröd är 

för kroppen (Hourihan 1997:1-3). Men hjälteberättelsen står i konflikt med de värden 

som värdegrunden representerar. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de 

viktigaste värden skolan ska hävda (Skolverket 2004:36). 

3  Metod 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en kvalitativ ansats i analysarbetet. 

Enligt Stukát (2005:32) innebär kvalitativa studier att fokus läggs på en holistisk 

information, vilket innebär att helheten ses som viktigare än delarna. 

Huvuduppgiften är inte att generalisera, förklara och förutsäga utan fokus ligger på 

att tolka och förstå de resultat som framkommer. 

     I vårt arbete kommer vi att använda oss av en narratologisk form av textanalys. 

Nikolajeva (2004:36) skriver att olika teoretiker i narratologi har utvecklat olika 

modeller för analys av texter, dock anser de flesta att det i litterära texter går att göra 

en distinktion mellan vad som berättas och hur det berättas. Nikolajeva (2004:36) 

har valt att kalla dessa två aspekter för historia och berättelse. Vi har i vår analys dock 

valt att fokusera mer på vad, alltså historien än hur, berättelse. Detta för att historien 

hjälper oss mer i sökandet på svar på våra frågeställningar. 

     Historien är det som boken handlar om, vad det är som berättas. Denna aspekt har 

flera olika huvudkomponenter; händelser, miljö och personer. Frågeställningar i 

analysen riktas mot vad som händer, var händelserna utspelar sig och vem som utför 

händelserna och deltar i dem. (Nikolajeva 2004:36). 

     Nikolajeva (2004:49) skriver att historien innehåller en intrig. Författaren 

konstruerar denna intrig för att återge händelserna i berättelsen. Hon menar att en 

bra intrig består av spänningen mellan en brist och utplånandet av denna brist, 

exempelvis om boken handlar om ett fattigt barn är det inte spännande i sig utan 

först när barnet försöker utplåna denna brist, sin fattigdom, blir det en bra intrig. 

Nikolajeva (2004:50) framhåller också att det finns ett begränsat antal intriger som 

en barnbok kan bygga på, exempelvis den klassiska hjältesagan, en resa till 

främmande länder, en lösning av en gåta eller ett genomförande av en uppgift eller 

ett förtryckt barn som når en högre position. Författaren menar också att alla dessa 

intriger förekommer i såväl realistiska som sagobetonade texter och att koppla en viss 

intrig till en bestämd genre är fel då intrigerna kan förekomma i båda. 
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     Historien kan också innehålla olika handlingsförlopp. De förlopp Nikolajeva 

(2004:50) nämner är biografiska, moraliska och romantiska. Det biografiska 

förloppet börjar ofta med födelsen och slutar vid döden. Biografiska handlingsförlopp 

förekommer sällan i barnlitteratur enligt Nikolajeva eftersom barnlitteraturens 

händelser sällan skildras över så lång tid. Enligt Nikolajeva (2004:51) innebär det 

moraliska handlingsförloppet att huvudpersonens karaktär genomgår en utveckling 

från en ofullkomlig till en mer fulländad moralisk människa. I det romantiska 

handlingsförloppet har karaktärerna ett romantiskt begär som senare uppfylls. 

Nikolajeva skriver vidare att romantiska handlingsförlopp förekommer oftare än 

moraliska i barnlitteratur. Detta anses vara för att romantiska förlopp är mindre 

komplicerade än moraliska. Dock förekommer även moraliska handlingsförlopp i 

barnlitteratur. Nikolajeva (2004:51) nämner även komiska och tragiska 

handlingsförlopp. Med dessa menar hon att en komisk handling är uppåtgående, 

bokens huvudperson får en högre position/status än han/hon från början hade. 

Tragisk handling innebär att huvudpersonen förlorar sin höga position antingen 

genom ödets makt eller genom sitt eget beteende. Komisk handling är typiskt för 

folksagorna varifrån barnboken hämtar mycket av sin traditionella sammansättning 

och Nikolajeva (2004:51) menar att barnboken ofta har en inbyggd optimism. 

     I intrigen förkommer olika konflikter, dessa kan vara av typen ”person mot 

person”, ”person mot samhället”, ”person mot naturen” eller ”person mot sig själv”. 

Konflikttypen ”person mot person” är den vanligaste och är antagligen enklast för 

barn att förstå eftersom barn möter denna typ av konflikt tidigast i livet. Konflikt av 

typen ”person mot samhället” innebär att personen ställs inför sociala konventioner 

som tvingar personen att göra ett moraliskt val eller hindrar honom/henne från att 

nå fram till målet. Vid intrigkonflikt ”person mot naturen” konfronteras personen 

mot naturens krafter som tvingar personen att kämpa för sin överlevnad. Den sista 

konflikten, ”person mot sig själv”, kan ses som den mest sofistikerade konflikttypen. 

Denna typ av konflikt skildrar en inre strid, ofta ett moraliskt val eller ett dilemma. I 

de flesta fall kombineras flera konflikter med varandra i en och samma historia och 

dessutom kan de te sig olika på textens olika nivåer. (Nikolajeva 2004:53) 

     Nikolajeva (2004:67-70) framhåller att ett av de främsta motiven i barnboken är 

sökandet om man betraktar det mycket brett. Det handlar om sökande efter personer, 

föremål men även identitetssökande. Andra motiv i barnböcker är resan, rymning 

eller flykt, överlevnad, kampen mellan gott och ont, gåta eller mysterium, vänskap, 
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kärlek, svartsjuka och rivalitet, samhällsrealistiska problem m.fl. Författaren skriver 

att anledningen till att vissa problem är mer framträdande i barnlitteraturen än i 

vuxenlitteraturen har med individernas ålder att göra och motiven som gestaltas i 

barnlitteraturen är viktiga för en ung människas psykologiska utveckling.  

     Historien innehåller oftast både kärnhändelser och sidohändelser. En 

kärnhändelse kan inte tas bort utan att påverka handlingen, medan en sidohändelse 

går att ta bort då den ofta inte är lika avgörande för handlingsförloppet (Nikolajeva 

2004:55). 

     Handlingen, i traditionella intriger, följer ofta en särskild komposition. I början av 

boken introduceras personerna och miljön i en så kallad exposition. Efter detta följer 

en förveckling av intrigen, oftast i stigande handling, tills kulmen är nådd. Det finns 

vissa grepp som används för att bygga upp en stigande handling som till exempel 

spänning, cliffhanger och antecipation. Dessa tre grepp leder fram till kulmen som är 

intrigens höjdpunkt eller vändpunkt. Kulmen innehåller både konflikten och dess 

lösning. Därefter kommer upplösningen som är en fallande handling där 

huvudpersonens öde är avgjort och den ordningen återställs. Historien går då mot 

sitt slut. (Nikolajeva 2004:55-56) 

     Bilderboken kan ses som en form av barnbok, men är samtidigt väldigt 

annorlunda. I bilderboken samverkar text och bild. Denna samverkan kan delas in i 

fem olika kategorier enligt Nikolajeva (2000:21-22); symmetrisk bilderbok, 

kompletterande bilderbok, ”expanderande” eller ”förstärkande” bilderbok, 

”kontrapunktisk” bilderbok samt motstridig eller ambivalent bilderbok. Den 

symmetriska bilderboken kännetecknas av att berättelserna (den visuella och den 

verbala) är parallella. Därmed säger text och bild i princip samma sak. I den 

kompletterande bilderboken kompletterar ord och bild varandra, därmed 

kompenserar de varandras luckor så att boken bildar en begriplig helhet. Den 

”expanderande” eller ”förstärkande” bilderboken bygger på ett starkt beroende 

mellan bild och text. Det vanligast är att bilderna stödjer orden och texten kan inte 

förstås avskild från bilderna, dock kan förhållandet vara det omvända. Den 

”kontrapunktiska” bilderboken innebär att bild och text ifrågasätter varandra på ett 

spännande och uppfinningsrikt sätt. Ord och bild är beroende av varandra då de inte 

är förståeliga var för sig. Motstridig eller ambivalent bilderbok innebär att bild och 

text står i motsats till varandra, de stämmer inte överens vilket skapar förvirring och 

osäkerhet (Nikolajeva 2000:21-22). 
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     Nikolajeva (2000:48) skriver att bilderboken ofta behandlas som en genre inom 

barnlitteratur, men att denna indelning är otillräcklig då bilderboken i sig innehåller 

så många olika genrer, bland annat innehåller den subgenrerna fantasy och 

djurberättelser, till vilka några av våra utvalda böcker hör.  

     Fantasygenren innebär en förflyttning från det vardagliga till en annan, fantastisk 

värld. Bilderböcker riktar sig oftast till små barn så ett vanligt sätt att gestalta denna 

övergång blir genom drömmen. Text/bild-förhållandet i bilderböckernas 

fantasygenre är oftast symmetriskt eller kompletterande (Nikolajeva 2000:52-53). 

     Nikolajeva (2000:56-57) skriver att djurberättelsegenren innehåller 

förmänskligade djur som klär sig och beter sig som människor. Genom att använda 

sig av djur i boken kan författaren lyfta konflikter eller problem då man kan anta att 

denna form skapar distans vilket gör det lättare att ta till sig bokens konflikter eller 

problem. På så vis kommer konflikten inte för nära inpå läsaren och ”hotar” den, 

vilket kan ses som positivt ur ett pedagogiskt perspektiv. Bildkonstnären kan ofta 

lockas till att använda sig av djurgestalter eftersom det ger oändliga möjligheter till 

situationer som inte skulle vara möjliga med mänskliga gestalter. Dock menar 

Nikolajeva (2000:56-57) att även om dessa karaktärer bjuder till stora möjligheter 

kan de också framställas med endast en egenskap. Detta menar hon vidare leder till 

att djurgestalterna oftast blir plattare karaktärer som framställs med endast en 

egenskap. Då detta sker skapar denna genre sällan en intressant text/bild-samverkan. 

3.1 Urval 
Vi har gjort vårt urval av böcker genom att använda oss av Bokjuryns vinnare 2009. 

Bokjuryn är en nationell barnjury som varje år röstar fram de bästa barn- och 

ungdomsböckerna. De som får rösta är mellan 0 och 19 år. Bokjuryn har delat in 

böckerna i sex olika kategorier, varav fyra är ålderskategorier: Bilderböcker 0+, Läsa 

själv 6+, Läsa mer 9+, Ungdomsböcker 13+, Faktaböcker samt Serier. Varje barn får 

rösta på max fem barn- och/eller ungdomsböcker som kommit ut under ett specifikt 

år. Tanken med Bokjuryn är att barnen, inte vuxna litteraturkritiker, får rösta fram 

sina favoritböcker vilket gör bokjuryns pris mer åtråvärt för författarna (Barnens 

bibliotek 2010a). Bokjuryns syfte är att: 
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 Stimulera barns och ungdomars läsning och läslust. 

 Visa respekt för unga människors egna bokval. 

 Instifta ett litteraturpris där barns och ungdomars egna val får styra. 

 Skapa ett nationellt samarbete som ger större genomslag för lokalt anpassat arbete med 

lässtimulans i skolor, förskolor, bibliotek och bokhandel. (Barnens bibliotek 2010a) 

Från och med 2009 är bokjuryn samordnad med barnbokskatalogen som Statens 

kulturråd ger ut varje år. I barnbokskatalogen är alla förlag välkomna att informera 

om det specifika årets utgivning av barn- och ungdomsböcker. Alla inrapporterade 

titlar finns sedan med i ett register på www.barnbokskatalogen.se som kan laddas 

hem och skrivas ut. I den tryckta barnbokskatalogen väljs dock enbart ca 300 böcker 

ut av en urvalsgrupp som läser och presenterar böckerna (Barnens bibliotek 2010b). 

Urvalsgruppen tillsätts av Kulturrådet och består av vuxna som har särskild 

kännedom om någon genre inom barn- och ungdomslitteraturen (Barnens bibliotek 

2010c). Urvalsgruppen får direktiv om att barnbokskatalogen ska spegla Kulturrådets 

övergripande prioriteringar gällande mångfald, tillgänglighet för funktionshindrade 

samt jämställdhet mellan pojkar och flickor. Dessutom ska urvalet ske ur barns 

perspektiv så att alla barn, oberoende av ålder, bostadsort, social eller etnisk 

bakgrund, ska lockas till läsning. Dessutom ska hänsyn tas till att många olika förlag 

finns representerade i den tryckta katalogen (Barnens bibliotek 2010b) 

     Eftersom vår studie undersöker möjligheterna att använda populär barnlitteratur 

ville vi använda oss av de senast utgivna böckerna. De 40 böcker som barn och 

ungdomar röstat fram via Bokjuryn ansåg vi gav oss ett bra underlag för vårt urval. 

Dock var vi tvungna av tidsmässiga skäl att inse att vi inte kunde analysera alla 40 

böckerna utan vi valde ut fyra böcker för närmare analys, en ur varje ålderskategori. 

     I vår urvalsprocess läste vi igenom alla 40 böcker (se bilaga 1). Efter det 

diskuterade vi vilka böcker som tog upp problem och konflikter som på något vis 

berörde värdegrunden. Vi minskade först antalet från 40 till 8 st. Vi hade då två i 

varje kategori som det stod emellan. Tillslut enades vi om fyra böcker som vi trodde 

skulle ge mest givande diskussioner ur ett värdegrundsperspektiv. Ur kategorin 

Bilderböcker 0+ valde vi Löss! av Stephanie Blake, ur kategorin Läsa själv 6+ valde vi 

Tam tiggarpojken av Jo Salmson och Åsa Ekström, ur kategorin Läsa mer 9+ valde vi 

Mörka hemligheter av Lena Lilleste och ur kategorin Ungdomsböcker 13+ valde vi 

Fallen flicka av Christina Waldén. En av de böcker vi valt ut, nämligen Löss!, är 

översatt från franska. Detta anser vi inte har någon inverkan på vårt resultat och 

eftersom den dominerande delen av barnboksutgivningen i Sverige är översatt 
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barnlitteratur så måste även dessa böcker tas med i urvalet. Vi har inte haft med 

kategorierna Faktaböcker och Serier i vårt urval då vi anser att faktaböcker kan vara 

svåra att analysera ur ett värdegrundsperspektiv, dessutom är det vår uppfattning att 

varken faktaböcker eller serier är sådana böcker som läraren väljer ut för att föra 

bokdiskussioner kring. Av den anledningen kändes det inte fruktbart att analysera 

någon bok ur dessa två kategorier. 

     Vi har i vår undersökning använt oss av ett strategiskt urval. Stukát (2005:62) 

beskriver detta som att man väljer ut ett antal intressanta variabler, i vårt fall böcker 

som kan vara intressanta ur ett pedagogiskt syfte. Detta urval har vi gjort genom att 

sålla bland de 40 böcker som blivit framröstade av Bokjuryn 2009 och sedan har vi 

använt oss av våra pedagogiska kunskaper för att välja ut litteratur som kan anses 

vara lämplig i undervisningssituationer. 

3.1.1 Författarpresentation 
Författaren till Löss! heter Stephanie Blake och är amerikan, men bosatt i Frankrike 

med sin man och deras sex barn. Stephanie gjorde sina egna bilderböcker när hon var 

liten och intresset har följt med henne upp i vuxen ålder. Böckerna om kaninen 

Simon har blivit översatta till flera olika språk. Hon illustrerar sina böcker själv. 

(Berghs förlag 2010) 

     Tam tiggarpojken är skriven av Jo Salmson, som är en pseudonym för Catharina 

Wrååk (Författarförmedlingen 2010). Pseudonymen använder hon när hon skriver 

fantasy och innan serien Drakriddare som handlar om Tam har hon även skrivit en 

serie som heter Almandras återkomst (Bonnier Carlsen 2010). Som författare är 

Catharina Wrååk ganska ny, men har arbetat inom förlagsbranschen de senaste 25 

åren (Författarförmedlingen 2010). Åsa Ekström har gjort illustrationerna till serien 

Drakriddare. Åsa Ekström arbetar som frilansande serietecknare och illustratör och 

var med och grundade konceptet Svensk Manga (Ekström 2010) 

     Lena Lilleste är författare till Mörka hemligheter! och hon bor utanför Göteborg. 

Mörka hemligheter! ingår i en serie om Tommy och Flisen som Lena Lilleste skrivit, 

utöver denna serie har hon inte gett ut något. (Rabén & Sjögren 2010a) 

     Fallen flicka är skriven av Christina Wahldén som förutom att arbeta som 

författare även är kriminalreporter. Det är ofta från verkliga fall hon utgår, men 

böckerna handlar ändå om fiktiva personer. När hon skrev Fallen flicka hade hon 

hjälp av två afghanska tonårstjejer och en afghansk man. Christina Wahldén önskar 
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med sitt skrivande ge en röst till dem som inte har någon, bland annat unga utsatta 

flickor som dem vi möter i Fallen flicka (Rabén & Sjögren 2010b) 

3.2 Reliabilitet 
Vi har genomfört en kvalitativ undersökning och använt oss av vår egen förförståelse 

inom ämnet. Den narratologiska textanalysmetoden har öppnat för tolkning 

gentemot vår teoretiska bakgrund. Detta innebär att vår tolkning inte behöver vara 

den enda rätta, och tillförlitligheten blir därmed inte så stor. Vi har dock försökt 

motverka detta genom att göra en utförlig teoribakgrund, på vilken vi bygger vår 

förförståelse och kopplar till vårt resultat. Dessutom har vi i analysen använt oss av 

det Patel & Davidsson (2003:105) kallar för fylliga beskrivningar, citat ur våra 

analysobjekt, för att belysa våra tankegångar. 

     Vi hävdar inte att den tolkning av böckerna vi gjort är den enda rätta då 

värdegrunden är ett komplext begrepp, och vi har analyserat böckerna utifrån vår 

tolkning av vad värdegrunden står för. Detta innebär att om man skulle göra om 

denna undersökning är det troligt att man inte får samma resultat. Men vår ansats i 

detta arbete har inte varit att framställa några sanningar, utan att visa på kopplingen 

mellan barnlitteratur och värdegrund. 

4  Analys och resultat 
Nedan kommer vi att redogöra för vår analys och vårt resultat av de fyra utvalda 

böckerna. Anledningen till att vi delat upp analys och resultat nedan är för att den 

narratologiska textanalysmetoden inte är direkt kopplad till värdegrunden och 

därmed våra frågeställningar. För att få en tydlig bild av vad som är analys och vad 

som är vårt resultat gjorde vi därför en delning av dessa. 

4.1 Analys av Löss! 
Boken Löss! har ingen sidnumrering och i citaten som används för att belysa vår 

analys används därför enbart författarnamn och årtal. 

     Löss! är en bilderbok som handlar om den vita kaninen Simon och hans kärlek till 

klasskompisen Jenny. Jenny är kär i en annan kille i klassen, Benny. Men detta 

förändras snart då Jenny en dag får löss. Jenny blir retad av Benny, men Simon bryr 

sig inte om att Jenny har löss. När Simon ställer sig på Jennys sida får han en puss av 

Jenny. Löss! är en bilderbok inom den genre Nikolajeva (2000:55) kallar 

djurberättelser. Karaktärerna i boken är kaniner men klär sig och beter sig som 



21 
 

människor; ”I Simons klass går en flicka som heter Jenny.” (Blake 2009). Här får 

man genom bokens text veta att Simon och Jenny går i skolan, vilket inte kan anses 

som ett normalt kaninbeteende, utan som ett mänskligt beteende. 

     Intrigen i boken är vad Nikolajeva (2004:50) kallar hjältesaga. I boken är Simon 

en hjälte då han visar att han inte tycker att det är så farligt med löss: 

Simon tröstar Jenny:  

”Äsch, det gör väl inget. Det finns medel mot löss så att de försvinner!”  

”Men Simon, är du inte rädd för löss?” 

”Nej, inte ett dugg! […]” (Blake 2009) 

Här tröstar Simon Jenny för att hon har fått löss. Men Simon visar sig modig, och är 

inte alls rädd för löss. Han vågar vara vän med Jenny fast hela klassen retar henne. 

Simon framställs också som en hjälte redan i början av boken där han kallas för 

”superkaninen Simon”. I bilderna kan man också se att han bär en ögonmask, vilket 

man ofta kan se på andra avbildade superhjältar. 

     Historien har vad Nikolajeva (2004:51) beskriver som ett romantiskt 

handlingsförlopp. På upprepade ställen i boken får man veta att Simon är kär i Jenny, 

som i början av boken är kär i Benny: ”Vadå löss? Det struntar väl Simon i. ’Jag gillar 

löss! Ja, alltså, jag gillar Jenny!’ ” (Blake 2009). Här visar Simon att det inte spelar 

någon roll att Jenny har löss, för hans kärlek står över det problemet. Det gjorde 

däremot inte Bennys kärlek till Jenny som börjar reta henne istället för att hon har 

löss. Så i slutändan får Simon Jenny, och en puss av henne. Det romantiska 

händelseförloppet visar sig också genom bilderna. På flera av bokens bilder, där 

Simons kärlek till Jenny tas upp i texten, är det hjärtan på bilderna. Dessutom är 

sidorna täckta i mer ”mjuka” och ”romantiska” färger som lila, rosa och ljusblått. 

Dessa färger förmedlar också känslan som texten och bilderna vill ge. 

     I bokens intrig förekommer konflikttypen ”person mot person” (Nikolajeva 

2004:53). I boken finns flera olika konflikter av denna typ mellan; Simon och Benny, 

eftersom Simon har svårt att tycka om Benny då Jenny är kär i honom, men också 

mellan Jenny och klassen, och kanske då främst Benny: ”Stackars Jenny. Hela 

klassen stirrar ARGT på henne. Benny också. Han börjar retas: ’Lusiga Jenny! Lusiga 

Jenny! Lusiga Jenny!’ ” (Blake 2009). Här uppstår alltså en konflikt mellan bokens 

personer på grund av att Jenny har löss. Bilderna speglar också konflikten då man får 

se hur klassen stirrar på Jennys huvud och Benny ser helt förskräckt ut. 

     Bokens text/bild-förhållande är enligt Nikolajevas (2000:22) beskrivning 

symmetriskt. Bild och text följer varandra och bilderna visualiserar vad texten 
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beskriver: ”Simon är VÄLDIGT svartsjuk… … särskilt när Benny pussar Jenny på 

kinden” (Blake 2009). Denna text gestaltas också med bilder där man kan se att 

Benny pussar en leende Jenny samtidigt som man ser att Simon tittar på dem. Detta 

text/bild-förhållande är genomgående i hela boken. 

4.1.1 Resultat av analys 
Två av de viktigaste konflikterna som vi stött på i boken är alla människors lika 

värde och människolivets okränkbarhet. Zackari & Modigh (2000:34) lyfter att detta 

är några av de värden skolan särskilt ska lyfta fram och förmedla. I Löss! visar sig 

värdegrundskonflikten om allas lika värde via kränkningar. Jenny blir kränkt av 

Benny när han retas och kallar henne för ”Lusiga Jenny!” (Blake 2009:16). Här visar 

boken på en kränkning på grund av Jennys löss. Samtidigt löser sig denna konflikt 

implicit i boken, då Simon ställer sig på Jennys sida och hävdar att det finns medel 

mot löss. Detta anser vi vara viktigt att diskutera med barnen i ett 

värdegrundsperspektiv. Man kan undra vad som hände med Jenny sen, vad hände 

med klassen och var Benny en bra kompis? Får man göra som Benny gjorde? Alla 

dessa frågor öppnar upp för en rik värdegrundsdiskussion. 

     Löss! är vad Nikolajeva (2004:50) kallar för hjältesaga. Hourihans (1997:9-10) 

definition av hjälteberättelsen stämmer väl in på Löss!. Simon är en vit kanin som 

möter faror och orättvisor i skolans värld, alltså befinner sig Simon inte i hemmet. 

Simon klär sig som en superhjälte. Han bekämpar orättvisor i skolan, när Jenny blir 

retad för att hon har löss och på så sätt räddar han även en ”kvinna” i nöd. Som 

belöning för sitt mod vinner han Jennys hjärta. Detta följer den typiska förvecklingen 

Hourihan (1997:9-10) beskriver.  

     Man kan se denna hjälteberättelse som ett implicit budskap i boken, men detta 

måste man som pedagog vara medveten om då detta budskap strider mot 

värdegrundens värde jämställdhet mellan kvinnor och män. Om man ska använda 

sig av dessa typer av berättelser i pedagogisk verksamhet är det viktigt att 

medvetandegöra dessa implicita budskap och diskutera dessa. 

4.2 Analys av Tam tiggarpojken 
Tam är en fattig, föräldralös pojke som bor innanför den första stadsmuren i Demar, 

som är staden där bokens händelser utspelar sig. Denna del av staden beskrivs som 

ett slumområde där enbart tjänstefolk, tjuvar, fattiga och tiggare bor. Tam bor i en 

koja bakom en trappa. I vår analys av Tam tiggarpojken har vi kommit fram till att 
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bokens intrig är ett exempel på den intrigtyp som Nikolajeva kallar ”ett förtryckt barn 

som når en högre position” (Nikolajeva 2004:50). Samhället är format på ett sätt som 

gör Tam till ett utsatt barn och han tvingas bo i den sämsta stadsdelen, han har inte 

samma privilegier som andra människor:  

Tam skakade på huvudet. Så suckade han. Han visste mycket väl att han aldrig skulle komma 

närmare än så här. Drakarna och drakriddarna bodde uppe vid kungens slott, innanför den 

femte stadsmuren. Dit skulle en tiggarpojke som Tam aldrig bli insläppt, så var det bara. 

(Salmson 2009:13) 

Detta citat speglar hur medveten Tam är om sin orättvisa och hopplösa situation. 

Dock kommer denna situation att förändras för Tam och händelseförloppet i boken 

kommer att föra honom till en högre position i slutet då han blir utvald av en av 

drakarna till att bli den nya drakriddaren; ”På bara ett par dagar hade hans liv 

förändrats helt och hållet. Och han hade en känsla av att det bara var början!” 

(Salmson 2009:118). Bokens intrig ligger nära det komiska handlingsförloppet som 

innebär att handlingsförloppet i boken leder från en lägre till en högre status 

(Nikolajeva 2004:51). 

     Handlingsförloppet i boken kan även tolkas som moraliskt. Den moraliska 

aspekten innebär att Tam genomgår en personlig utveckling och i slutet av boken 

visar högre moraliska egenskaper. Detta gestaltas bland annat i kapitel 9 – ”SOM 

EFTER STORM”. Tam har tidigare i boken bestämt sig för att stjäla eftersom han 

behöver pengar till bostad och en lärlingstjänst. När Tam försöker genomföra sin 

plan blir han upptäckt och slängd i en fängelsehåla. När han sedan blir utslängd ur 

fängelsehålan, eftersom vakterna tror att han har pest som de är rädda ska sprida sig 

i staden, kan man se denna utveckling av Tams moral i boken: 

 - Vilken tur du hade! sa Indre och såg allvarligt på Tam. Tre år, det är så länge som tjuvar 

brukar få sitta kvar i fängelsehålorna.  

 - Jag ska aldrig mer försöka stjäla någonting, sa Tam. Aldrig mer! (Salmson 2009:82-83) 

Här förmedlar Tam en tydlig insikt om att det han gjorde var fel och på så vis tolkar vi 

det som att Tam har uppnått en högre moralisk nivå.  

     I bokens intrig finner vi även olika konflikttyper. De konflikttyper som vi kunnat 

identifiera ur ett narratologiskt perspektiv är ”person mot samhälle” och ”person mot 

sig själv” (Nikolajeva 2004:53). Dessa visualiseras i samma avsnitt i boken: 
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– Det är farligt! fortsatte han. Tigga är en sak, men stjäla… Tänk om stadsvakten tar dig! 

– Jag vet, sa Tam. Men vad ska jag annars ta mig till? Jag kan inte få något arbete, hur jag än 

försöker. Man måste ha pengar för att få plats som lärling, det vet du. 

– Det är så orättvist, sa Indre och slog ut med armarna. 

– Och snart blir det kallt, fortsatte Tam. Jag måste hitta någon annanstans att bo. Han såg sig 

omkring i den lilla kojan. Han skulle inte överleva en vinter här, det visste han. (Salmson 

2009:30-31) 

Samhället sätter hela tiden upp gränser för vad Tam kan uppnå eller förändra. 

Genom att ha sådana konventioner som att lärlingar måste betala för sig sätter man 

tydliga gränser kring vilka dessa platser är avsedda för och de är tydligen inte till för 

Tam. Konflikttypen ”person mot sig själv” gestaltas också i boken. Tam vet egentligen 

att det är fel att stjäla men han känner att han på något vis måste bryta de gränser 

samhället satt upp för honom för att överleva. När han ändå bestämmer sig för att 

stjäla genomgår han en konflikt med sitt samvete, alltså med sig själv. Citatet ovan 

kan också ses som belägg för att boken innehåller ett sökandemotiv då Tam försöker 

göra något radikalt för att finna en bättre livssituation. Han beger sig från sitt hem för 

att utföra något farlig i sökandet efter framgång. 

     Bokens kärnhändelse som leder fram till kulmen anser vi vara Tams sjukdom. 

Detta är en viktig händelse då sjukdomen senare visar sig vara en övergångsfas till att 

kunna höra drakarna. Tam får ingen hjälp mot sin sjukdom utan blir bortmotad och 

ingen vill ha med honom att göra. Alla i staden är oerhört rädda för att pesten som 

härjat där för tio år sedan ska komma tillbaka och försöker undvika Tam istället för 

att hjälpa honom: 

Hans huvud värkte ännu värre än förut. Det liksom susade i öronen. Ibland lät det som en röst 

som mumlade något, på långt avstånd, och det oroade honom mer än någonting annat! Kanske 

var det för att han var så hungrig? […] Tam hade sett så eländig ut den här morgonen, att 

soldaterna vägrat släppa honom innanför den andra stadsmuren. De ville inte sprida några 

sjukdomar längre in i staden. Han hade fått stanna här i stadens ytterkant, där folk var så fattiga 

att de inte hade mycket att ge bort. (Salmson 2009:21-23) 

Istället för att någon tar hand om Tam blir han motad tillbaka och får svårt att tigga 

mat eftersom han befinner sig i stadens fattigaste område. Han känner hur tom 

magen är, men han kan inte göra något åt det. Som tur är har Tam en god vän, Indre, 

som tagit lite pengar av sin far för att köpa mat till dem båda. Vänskapen mellan Tam 

och Indre är ett framträdande motiv i boken. 

     Indres medverkan sker oftast i sidohändelser där han ställer upp för Tam och är en 

bra vän. Indre delar med sig av mat och avleder vakternas uppmärksamhet när Tam 
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behöver ta sig innanför den andra stadsmuren. Indre har sina egna problem, även om 

han har ett hem och en far så bor Indre ibland hos Tam: 

– Vill du sova här? undrade han medan han tog en stor skiva av pajen. Indre nickade tacksamt. 

Hans pappa var sällan på gott humör när han kom hem igen, efter att ha druckit med de andra 

på värdshuset. Ibland är det skönt att vara föräldralös, tänkte Tam. (Salmson 2009:24-25) 

Här gestaltas ett ganska samhällsrealistiskt problem, även om boken är en 

fantasybok.  

     Tam kan på sätt och vis även ses som en bilderbok då det finns minst en bild på 

varje uppslag, men dock kanske främst för sitt förhållande mellan text och bild: 

bokens bilder fördjupar miljöskildringen och känslorna som bara kort beskrivs i 

texten. Bilderna i boken är svartvita och är målade i en form av manga-stil. Bokens 

text/bild-förhållande är kompletterande vilket betyder att text och bild kompenserar 

varandras luckor (Nikolajeva 2000:22). 

     Bokens miljöskildring skulle vara väldigt knapphändig utan bilderna. Detta märks 

tydligt till exempel när Tam hamnar i fängelse: 

Tam låg på en hård, kall brits. Väggen han stirrade rakt in i var av rå, obehandlad sten. Han 

förstod med en gång var han befann sig. Han måste vara i en av fängelsehålorna! (Salmson 

2009:72) 

Här är miljöskildringen ganska torftig, men om man lägger till bilderna så kan man få 

en tydligare bild av hur det ser ut. Där finns råttor, hö ligger utspritt, det sipprar in 

ljus genom gallret och han har en vattenhink bredvid sig. På nästa uppslag ser man 

även att väggarna ser lite fuktiga ut och man kan få en känsla av att det är lite kallt 

och fuktigt i fängelsehålan. På liknande sätt är det genom hela boken.  

     Bokens text/bild-förhållande är också kompletterande när det gäller att förmedla 

känslor och sinnesstämningar. På flera ställen kan man läsa om att Tam mår väldigt 

dåligt, men det är först när man tittar på bilderna som man förstår hur dåligt han 

mår.  

4.2.1 Resultat av analys 
Människolivets okränkbarhet och alla människors lika värde är även teman som 

behandlas i Tam tiggarpojken. Tam vet att han aldrig kommer att bli insläppt 

innanför den femte stadsmuren. Där bor drakarna, drakriddarna och kungen och en 

tiggarpojke som Tam skulle aldrig få komma in där. Detta förhållande i boken öppnar 

för diskussion kring segregering, varför gör man skillnad mellan människor utifrån 

deras tillgångar, borde inte Tam kunna få röra sig fritt i sin stad? En liknande 
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värdegrundskonflikt visar sig även när Tam inser att han aldrig kommer att kunna bli 

lärling utan pengar. Samhället begränsar Tam och andra som befinner sig i liknande 

situationer. Frågor man kan lyfta i samband med en bokdiskussion här är till exempel 

varför segregerar samhället? Vilka konsekvenser får det för Tam? Är det rätt att göra 

skillnad mellan människor? Har inte alla rätt till utbildning? Konsekvensen för Tam 

blir att han i boken känner sig tvungen till att stjäla. Här kommer ett viktigt moraliskt 

dilemma upp. Om det inte är rätt att Tam inte får en chans till utbildning utan 

pengar, är det då rätt av Tam att stjäla trots att det är mot lagen? Detta är inte ett lätt 

dilemma att lösa. Men Norell Beach & Berg-Danielsson (2000:17-18) anser att vi bör 

lyfta fram viktiga värdegrundsfrågor men vi kan aldrig hävda att vi har facit. Istället 

får vi möta eleverna på en jämbördig nivå och försöka föra utvecklande diskussioner 

och att vi som pedagoger även kan se detta som ett lärandetillfälle. 

     När Tam stjäl blir han upptäckt av några vakter som kastar honom i fängelsehålan. 

Tam har visserligen begått ett brott, men får varken en rättslig prövning eller dom. 

Tam är fortfarande ett barn och inte heller detta tar man i beaktande innan man 

fängslar honom. Detta öppnar för en moralisk diskussion. Man får inte bli fängslad 

utan prövning i Sverige, men ser det ut så överallt i världen? Får man verkligen 

fängsla ett barn?  

     Solidaritet med svaga och utsatta är också ett tema i Tam tiggarpojken. När Tam 

känner sig sjuk och ser eländig ut så vill vakterna inte släppa in honom innanför den 

andra stadsmuren så att han kan försöka tigga till sig något att äta eller lite pengar. 

Istället skickar de tillbaka honom och han måste tigga i stadens fattigaste område, 

där nästan ingen har något att skänka. Även här vill man skydda det ”finare folket”, 

man är rädd för sjukdomar så Tam släpps inte in. Ingen tar hand om Tam och känner 

solidaritet med honom utan han måste ta hand om sig själv. Denna inställning visas 

också när Tam blir utkastad ur fängelsehålan då de tror att han har pesten. Vakterna 

tar honom till den yttre stadsmuren och lämnar honom där att klara sig själv. Dessa 

avsnitt i boken öppnar upp för värdegrundsdiskussioner om solidaritet. Men man kan 

också diskutera hur man är en god vän, för i samband med detta avsnitt kommer 

Indre och hjälper Tam hem och tar hand om honom. Indre visar solidaritet gentemot 

Tam och stannar vid hans sida trots att han är sjuk. 

     I boken lyfter man även andra problem. Man ser att både Tam och Indre blir 

svikna av vuxna. Indres pappa verkar ha ett dåligt alkoholsinne och vi tolkar det som 

att det finns en antydan i boken till att han kan bli våldsam när han dricker eftersom 
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Indre blir så tacksam när Tam erbjuder honom att sova i sin koja. Indre andas 

tacksamt ut och Tam tänker att det ibland är ganska skönt att vara föräldralös. Här 

kan man diskutera moraliska och etiska problem kring vuxna. Man kan ställa frågan 

om vuxna får bete sig hur som helst och diskutera hur det är att inte ha några 

föräldrar. Detta anser vi vara ett värdegrundsproblem då det berör moraliska och 

etiska dilemman. Dessa anser vi inte behöver vara explicit kopplade till värdegrunden 

och Zackari & Modigh (2000:41) menar att demokrati, som är det övergripande 

begreppet i värdegrunden, handlar om förhållningssätt, om hur man behandlar sina 

medmänniskor. Det är alltså viktigt att lyfta sådant som man anser vara moraliska 

och etiska dilemman för att ”förankra de grundläggande värden vårt samhällsliv vilar 

på” (Utbildningsdepartementet 2006b:3). 

4.3 Analys av Mörka hemligheter! 
Mörka hemligheter! handlar om Tommy och Flisen. De är ett par vanliga ungdomar 

som har både kärleksproblem och familjeproblem. I skolan får de en ny gympalärare 

som heter Micke Stenberg och efter att han börjat på skolan händer en rad mystiska 

saker runt Micke som Tommy och Flisen blir inblandade i. Intrigen i Mörka 

hemligheter! är vad Nikolajeva (2004:50) kallar för lösning av en gåta eller 

genomförandet av en uppgift. Tommy och Flisen misstänker att Micke har något att 

dölja och försöker ta reda på vad: 

Tommy och Flisen smyger upp för trapporna och tittar på lägenhetsdörren. Bara han inte 

kommer ut och hittar oss här! tänker Tommy nervöst. Det var ju inte meningen att de skulle 

smyga på Micke! […] Flisen pekar på namnskylten och Tommy läser namnet. F.Andersson. 

Tommy tittar förvånat på Flisen.  

- Varför står det F.Andersson på dörren? viskar Flisen. Han heter ju Micke Stenberg. […] 

- Han kanske inte vill att nån ska veta var han bor, viskar Tommy och tänker på fotona som 

Micke raderade. 

- Nä, svarar Flisen, men varför vill han inte det? 

- Ingen aning. Han kanske är efterlyst. 

- Efterlyst? Varför då? 

- Han kanske har gjort nåt brott, säger Tommy. (Lilleste 2009:48-49) 

Det är här mysteriet kring Micke börjar och det blir tydligt för dem att Micke har 

något att dölja. Längre fram i boken är Tommy och Flisen på basketturnering och när 

de får sällskap med Micke på hemvägen tror de att de får svar på sin gåta när Micke 

berättar att han blivit vittne till ett mord och vittnade i rättegången för att få de 

skyldiga dömda: 
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- Vad hände? undrar Tommy. 

- De blev dömda och hamnade i fängelse. Efter det blev jag mordhotad av dem och deras 

släktingar, och efter rättegången blev jag erbjuden en ny identitet. Först ville jag inte det, för det 

skulle betyda att jag var tvungen att flytta, var tvungen att radera hela mitt gamla liv. 

- Men du flyttade, konstaterar Flisen. Micke tittar på honom med allvarlig blick. 

- Ja, jag hade inget val. Till slut lyckades de nästan döda mig, och då bestämde jag mig för att 

gömma mig. Polisen hjälpte mig, jag fick nya identitetshandlingar och jag flyttade till hemlig ort. 

(Lilleste 2009:68) 

Här får Tommy och Flisen svar på sin gåta, men mysterierna kring Micke fortsätter 

och Tommy börjar någonstans ana att Micke kanske inte varit ärlig. I slutet av boken 

visar det sig att Micke ljugit för dem och att han är en sol-och-vårare som lurat 

massor av kvinnor på pengar, bland annat Tommys mamma.  

     Boken har både ett romantiskt och moraliskt handlingsförlopp. Tommy har 

kärleksproblem eftersom han inte längre är kär i sin flickvän Emelie utan i hennes 

vän Mathilda som är Flisens flickvän. Mathilda besvarar Tommys känslor och de 

träffas under jullovet och berättar för varandra att de är kära. Då bestämmer sig 

Tommy för att göra slut med Emelie. Nikolajeva (2004:51) skriver att det romantiska 

handlingsförloppet går från begär till uppfyllelse: 

Han är nervös inför kvällen. Han ska hem till Mathilda. Det pirrar i magen på honom. Hon är 

ensam hemma några timmar ikväll, och de ska titta på film och äta godis. Tommy hoppas att de 

också kommer att pussas och kramas i soffan. Jag får inte vara så feg, tänker han. Jag måste ta 

första steget … annars blir det inget hångel. (Lilleste 2009:171) 

Här uppfylls Tommys romantiska begär. Men han har ännu inte vågat berätta för 

Flisen att de träffas trots att denne faktiskt har gjort slut med Mathilda. Tommy 

funderar ofta i boken på när han ska berätta för Flisen, men är rädd att han ska bli 

arg. Samtidigt vet Tommy att han måste berätta. Här kan man se att Tommy upplever 

en viss moralisk konflikt som når kulmen i slutet av boken när Tommy känner sig 

sviken: 

I ögonvrån ser han en kille och en tjej som står tätt omslingrade. Tommy går lite fortare, när 

hans  hjärna plötsligt reagerar på något. Jackan. Han känner igen Flisens jacka. […] En svart 

boll vidgar sig i hans mage, innan den nästan sprängs. En sån jävla förrädare, vill Tommy 

skrika. En sån Judas … Tommy tittar fram bakom busken en tredje gång och just då ser han hur 

Flisen tar ett hårt grepp om hennes nacke och kysser henne hårt. Fy fan för er, hinner Tommy 

tänka. Fy fan för er båda. Flisen. Och Emelie. (Lilleste 2009: 173-174) 

Tommy upptäcker att det inte bara är han som smugit med sina känslor och känner 

sig sviken av Flisen, så pass sviken att han kallar Flisen för Judas. Hur denna 

moraliska konflikt löser sig blir dock bokens cliffhanger och upplösningen får man 

förmodligen i nästa bok. Men detta är inte det enda moraliska handlingsförloppet i 
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boken. När Micke berättade för Tommy och Flisen om sin hemliga identitet lovade de 

att inte berätta för någon om det. När Tommy sedan får veta att Micke ska ”hjälpa” 

hans mamma att investera pengar, pengar som hon egentligen ska använda för att 

öppna en egen butik blir Tommy fundersam på om Micke har berättat hela sanningen 

och en moralisk konflikt uppstår: 

Så trots att han och Flisen har lovat Micke att inte säga något, berättar han allting för mamma. 

[…] Mamma har blivit kritvit i ansiktet medan Tommy berättat och han blir nästan lite orolig för 

att hon ska svimma. 

- Jag såg Micke gå ut ur huset en gång när jag kom från skolan, stammar Tommy. Mamma 

svarar inte. 

- Vad gjorde  han här?  

- Tyst med dig! […] 

- Micke skickar sms till massor av tjejer och säger att han älskar dem! skriker Tommy tillbaka. 

Han skriver att han ska gifta sig med dem! Mamma stirrar på honom. Sen reser hon sig 

långsamt upp och går fram till telefonen. Hon slår ett nummer och Tommy hör att hon lämnar 

ett meddelande där hon säger att hon genast vill ha sina pengar tillbaka. (Lilleste 2009:121-122) 

Här, mot bokens slut, hamnar Tommy i ett moraliskt dilemma men han väljer att 

göra det rätta och bryter sitt löfte till Micke och berättar allt för sin mamma. Men han 

nöjer sig inte riktigt här. De får reda på att de inte kan sätta dit honom utan några 

bevis för vad han har gjort och när de konfronterar Micke utpressar han Tommys 

mamma då han fotograferat henne i smyg med mobilkameran och hotar med att 

lägga upp dem på skolans hemsida om hon går till polisen. Han hotar också med att 

skicka ”sina kontakter” för att bryta vartenda ben i kroppen på Tommys mamma. 

Tommy ställs återigen inför en moralisk konflikt men bestämmer sig för att 

tillsammans med Flisen försöka stjäla Mickes dator för att ta bort bilderna på sin 

mamma och kunna ge bevis så Tommys mamma kan gå till polisen och anmäla 

honom. I bokens slut kan man alltså se en moralisk utveckling hos Tommy och som 

belöning ser hans morfar till att han ska få följa med till Teneriffa med Flisen. Här 

kan man se att handlingen även har temat hjälteberättelse som intrig (Nikolajeva 

2004:50).  

     Enligt Nikolajevas (2004:53) beskrivning av konflikttyper kan man konstatera att 

boken innehåller konflikttyperna ”person mot person” och ”person mot sig själv”. Det 

finns många olika exempel på konflikten ”person mot person” och eftersom bokens 

berättarröst har Tommys perspektiv är det oftast Tommy i konflikt med någon av 

bokens andra karaktärer, men även Mickes och mammans konflikt faller in under 

kategorin ”person och person”. Tommy har också en konflikt med sin pappas nya fru, 
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Ulrika. Tommy åker dit varannan helg, men Ulrika tycker inte om att han kommer 

och han råkar höra när hon pratar i telefon: 

- Tommy ska vara hos oss igen den här helgen, hör Tommy Ulle-Bulle säga i telefon. Vi blir ju 

låsta varannan helg för att den där ungen kommer hit. Jag fattar inte vad det ska vara bra för. 

Han kan väl stanna hemma hos sin utbrända och misslyckade mamma istället. Dessutom tror 

jag att det är något fel på honom. Han är nog lite efterbliven, men det vågar jag inte säga till Ulf. 

[…] – Ett litet missfoster är han! Tack och lov att Anton och Erik har mina gener. Jag förstår inte 

varför det ska vara nödvändigt att han kommer hit varannan helg. Jag vill inte ha honom i mitt 

fina hem. (Lilleste 2009:75) 

Här finns en, för pappan, dold konflikt mellan Ulrika och Tommy. Men Tommy vågar 

inte säga något till sin pappa, Tommy upplever att han inte verkar bry sig. Här 

genomgår också Tommy en konflikt med sig själv när han funderar på om han borde 

berätta något för sin pappa. Men han vet att pappa är rädd för att ta en konflikt med 

Ulrika så han vågar inte säga något. 

     Bokens kärnhändelser är kopplade till mysteriet kring Micke. Nikolajeva 

(2004:55) menar att man inte kan ta bort kärnhändelser utan att det påverkar 

handlingsförloppet. Boken innehåller också en mängd sidohändelser, men dessa 

påverkar inte händelseförloppet i samma utsträckning. På en gympalektion i skolan, 

när Micke är sjuk, låter vikarien dem spela basket och de får dela in lag själva, innan 

detta har det varit basketturnering som Tommy varit med i. Tre pojkar i klassen får 

välja lag: 

Flisen blir vald nästan på direkten. Flera tjejer blir valda, men Tommy står fortfarande kvar och 

skäms bland dem som inte blivit valda. Emelie och Mathilda hamnar i varsitt lag. Tommy 

skruvar på sig. Det här är fruktansvärt pinsamt och obehagligt. Så jäkla dålig är han väl inte? 

[…] Till slut är det bara två personer kvar som inte blivit valda. Tommy och Lisa. Alla tittar på 

dem. Tommy skäms ihjäl. […] Urban vaknar plötsligt ur sin dagdröm och pekar på Lisa. 

- Du får gå dit, säger han och pekar på Sebastians lag. Tommy står ensam kvar. Han har nästan 

aldrig känt sig så här kränkt. Inte ens när Ulle-Bulle kallar honom för missfoster. 

- Okej, då får väl vi ta honom då, suckar Alexander och studsar med bollen. (Lilleste 2009:93-

94) 

Detta har egentligen ingen inverkan på handlingsförloppet, utom att man då får reda 

på att Micke är hemma och är sjuk, vilket Tommy sedan får reda på att han inte är, 

utan han har varit hemma hos Tommys mamma. En annan sidohändelse som 

utspelar sig i boken är ett kort avsnitt om Hugo, Flisens lillebror. Denna händelse 

spelar en större roll för serien, än för just händelserna i denna bok: 
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När Hugo föddes, strax före jul, var Flisen först både jätteglad och stolt. Men efter några dagar 

fick han reda på att Hugo hade Downs syndrom, och då blev Flisen retad av några knäppa 

skolkamrater som ropade mongo efter honom. Flisen blev arg och vägrade åka med till 

sjukhuset för att hälsa på Hugo. Han ville att hans föräldrar skulle lämna bort honom. När Hugo 

kom hem tog det några veckor innan Flisen ens ville hålla i Hugo. Men sakta men säkert började 

han vänja sig, och nu älskar han Hugo mest av allt i hela världen. (Lillseste 2009:42) 

Detta påverkar Flisen som karaktär i boken, men inte handlingsförloppet i sig. Att 

man redogör för detta visar på en utveckling hos Flisen och kan kopplas samman 

med ett moraliskt motiv. 

4.3.1 Resultat av analys 
Ett värde som behandlas i Mörka hemligheter! är individens frihet och integritet. 

När Tommy och Flisen börjar misstänka att Micke döljer något så följer de efter 

honom till hans lägenhet. De spionerar på honom och upptäcker att namnet på hans 

dörr inte är samma namn som han uppgett på skolan. Detta blir en 

värdegrundskonflikt då Tommy och Flisen inkräktar på Mickes integritet. I boken får 

man också veta att Micke fotograferat olika kvinnor i väldigt privata situationer utan 

att de varit medvetna om detta. Detta är en allvarlig överträdelse mot den personliga 

integriteten. Dessutom hotar Micke med att lägga upp bilderna på internet om någon 

anmäler honom. Vår uppfattning är att smygfotografering är ett allt vanligare 

problem och därför ett aktuellt dilemma att diskutera ur ett värdegrundsperspektiv.  

     I boken upplever sig Tommy djupt kränkt i olika situationer. Här kan man koppla 

in värdena människans okränkbarhet och alla människors lika värde. Tommys 

pappas fru, Ulrika, kränker Tommy när hon pratar i telefon. Hon kallar Tommy för 

missfoster och hon säger att hon inte förstår varför han måste komma dit. Tommy 

upplever också i samband med detta ett svek från pappan. Han tycker att det inte 

känns som om pappan bryr sig om att de inte kommer överens. Detta är nog inte helt 

ovanligt i dagens samhälle. Många föräldrar är skilda och skaffar ny partner och nya 

familjer. Därför kan detta vara viktigt att lyfta och diskutera med barnen. De kan 

uppleva att de inte har samma värde som den nya familjen, med eventuella 

gemensamma barn, och känner sig kränkta. En annan situation kopplad till dessa 

värden är när Tommy blir vald sist till basketlagen på gymnastiken. De lag som till 

slut väljer honom får det att låta som om de gör en god gärning när de tar sig an 

honom men Tommy har aldrig känt sig så kränkt i hela sitt liv, inte ens när Ulrika 

kallar honom för missfoster. Kring denna händelse kan man diskutera allas lika värde 

och hur det känns att bli vald sist. Blir man en bättre spelare om man får veta att alla 
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tycker att man är dålig? I samband med gymnastiklektioner kan prestige lätt uppstå 

och det är viktigt att barnen får chans att diskutera sådana här viktiga frågor som ett 

sätt att försöka förebygga prestige på gympan. I Lpo 94 står det uttryckligen att 

skolan ska hjälpa eleverna att nå förmågan att sätta sig in i andras situationer och på 

så vis skapa förståelse (Utbildningsdepartementet 2006b:3). En diskussion kring 

denna händelse i boken anser vi kan främja detta. 

     En annan värdegrundskonflikt som beskrivs i boken är solidaritet med svaga och 

utsatta. Man får veta att Flisen har en lillebror som har Downs syndrom. I början 

hade Flisen svårt att acceptera det och några skolkamrater kränkte Flisen och kallade 

honom för mongo. Flisen blev arg och ville att hans föräldrar skulle lämna bort Hugo. 

Sakta men säkert vande sig dock Flisen och i boken står det att han nu älskar Hugo 

över allt annat. Här gestaltas en konflikt mellan solidaritet med svaga och utsatta 

och risken för att bli retad igen. Flisen har svårt att välja men tar till slut till sig det 

värde som värdegrunden beskriver. Genom att diskutera denna situation med barnen 

kan man lyfta den rådande synen på utvecklingsstörning i klassen. Det sker dessutom 

en kränkning av Flisen och denna leder till att han inte vill veta av sin lillebror. Här 

kan man då också diskutera konsekvenserna av kränkningar. Norell Beach & Berg-

Danielsson (2000:18) framhåller att man som pedagog måste ta sig tid till dessa 

diskussioner och skapa en god stämning som möjliggör gemensamt lärande. Om 

pedagogerna struntar i att diskutera detta så lämnar vi barnen ensamma med svåra 

livsfrågor. 

     Boken behandlar även värdet jämställdhet mellan kvinnor och män. Intrigen kan 

ses som en hjälteberättelse då Tommy, som är en vit kille, räddar sin mamma och en 

mängd andra kvinnor då han ser till att de kan sätta dit Micke. Tommy möter olika 

faror på vägen som han klarar av och när han lyckats skaffa fram bevis mot Micke 

belönas han av sin morfar med att få följa med Flisen till Teneriffa (Hourihan 1997:9-

10). Denna hjälteberättelse följer ett traditionellt genusmönster och följer inte 

värdegrundens värde om jämställdhet. Vid ett annat tillfälle, när de har 

gympalektion, lyfts en liknande värdegrundskonflikt när Tommy blir vald till 

basketlaget efter tjejer. Detta framställs som väldigt hemskt och han känner sig 

förnedrad. Detta är viktigt att lyfta till diskussion om man arbetar med denna bok ur 

ett värdegrundsperspektiv. 

     Ett annat moraliskt/etiskt dilemma som lyfts i boken är svek. Tommy känner att 

han sviker Flisen när han börjar träffa Mathilda, men samtidigt vågar han inte 
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berätta för honom då han är rädd att Flisen ska bli arg. Men Flisen sviker även 

Tommy då han går bakom Tommys rygg och träffar Emelie. Tommy blir arg och 

känner sig sviken trots att han gjort exakt samma sak. Kärleksproblem och svek är 

inte ovanligt bland barn och ungdomar. Därför kan det vara viktigt att diskutera hur 

man bör agera i liknande situationer, det kan skapa förståelse för andras agerande. 

Detta är inte den enda situationen där Tommy upplever svek, utan han blir även 

sviken av sin pappa som inte vågar ta en konflikt med Ulrika. Tommy vågar därför 

inte berätta för sin pappa om hur Ulrika kränkt honom. Genom att diskutera detta 

dilemma kan man ta till vara på barnens förslag. Borde Tommy ha berättat? Att 

arbeta på ett sådant sätt med värdegrundsfrågor anser Skolverket (2000:39) vara 

mycket viktigt för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt värdegrundsarbete. 

4.4 Analys av Fallen flicka 
Fallen flicka handlar om tonåringen Rona och hennes familj som flytt från 

Afghanistan till Sverige. Boken är en roman som riktar sig till ungdomar. Rona älskar 

att gå i skolan, men hennes pappa tycker att det är onödigt, då hon ändå bara ska bli 

bortgift, så Rona får också sköta hemmet och hämtning och lämning av sina 

småsyskon på förskolan. Rona vill dock bli läkare och vill därför gå i skolan och lära 

sig så mycket hon kan. Nikolajeva (2004:49) menar att författare bygger sin bok på 

en intrig för att föra berättelsen framåt. Denna bok är en nutidsrealistisk 

samhällsskildring där författaren konstruerat intrigen som bygger på orättvisor och 

Ronas kamp för att försöka övervinna dessa: 

Vila och fritid är för killar, hon inser det. Själv har hon varken vila eller fritid annat än när hon 

somnar i soffan. En kort stunds vila, men fritid – vad är det? […] Hon tycker att Barryalay är en 

idiot. Alla är idioter. Pappa också. Varför ska det vara olika regler för tjejer och killar? Varför i 

hela världen kan hennes bror byta flickvänner på löpande band utan att få så mycket som en 

halv förmaning om det? […] Däremot vet hon direkt vad som skulle hända om hon ens försökte 

prata med den afghanske killen som går i hennes parallellklass. Hon skulle få stryk så att hon 

inte skulle kunna gå ut på en vecka. Varför ska det vara så? […] Rona blir så uppretad över 

världens orättvisa tillstånd trots alla fina mänskliga rättigheter i Förenta Skitnationerna att hon 

klampar förbi Barryalay och hans nya tjej uppför alla trapporna. (Wahldén 2009:63-65) 

Rona är väl medveten om sina rättigheter, hon blir uppretad av att det är så orättvist i 

hennes familj och boken speglar hennes inre uppror mot dessa sociala konventioner. 

Men när Rona kommer hem gör hon det som förväntas av henne. Bokens intrig kan 

också ses som samhällskritisk (Kåreland 2009:57-58). Rona blir förtryckt hemma och 

får ingen hjälp av samhället. Hon blir misshandlad av sin pappa och boken är väldigt 

mörk.  I slutet av boken börjar dock Rona säga ifrån och stå upp mot sin pappa och de 
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orättvisor som finns i familjen. Boken slutar dock inte lyckligt vilket de flesta 

barnböcker gör, dock menar Nikolajeva (2004:60-61) att moderna barn- och 

ungdomsromaner avviker från det obligatoriska lyckliga slutet, vilket detta 

handlingsförlopp gör. Ronas pappa och bror förtrycker henne genom massor av olika 

regler som hon måste följa och om hon bryter mot dem blir hon bestraffad med stryk: 

Det är avbilder som är farliga. Kan vara det. Om den som tittar på bilderna är som pappa. Då är 

alla bilder förbjudna. I synnerhet bilder på unga män med långt och lite lockigt hår. Rona vet att 

hon verkligen inte borde. Såna som Jonas Hassen Khemiri är inte för henne. […] Pappa är 

ursinnig, rasande. Han skakar bilden av Jonas framför näsan på Rona så att den går sönder. 

- Vad är detta? Hon inser att det inte lönar sig att neka. Hon försöker sträcka på sig och säger: 

- Jag vill ha ett eget rum. Pappa slår henne rakt över munnen. […] 

- Hur? Länge? Inte ljuga nu. 

- Tre veckor. Pappa kippar efter luft. Sedan ett nytt, ännu hårdare slag rakt i ansiktet, 

- Sluta vara så envis, viskar han. Hon tittar ner i golvet. Känner hur det pulserar i ansiktet. Biter 

ihop om alla de tusen svar som bubblar upp inom henne. […] Rona kan inte gå till skolan på 

flera dagar, och när hon väl går dit måste hon ljuga ihop en idiotisk historia om att hon ramlat i 

trappan. (Wahldén 2009:12 ff.) 

Här gestaltas den låga position Rona har i familjen. Hon har inget eget rum och hon 

får inte ha bilder, speciellt inte på pojkar. När pappan får reda på att det finns en bild 

i hans hus blir han rasande och måste bestraffa Rona för att hon inte vet sin plats. 

Men i boken kan man ändå urskilja en uppgång för Rona och hon trotsar sin pappa 

när han vill att hon ska gifta sig med Nangyalay, som är Ronas dubbelkusin: 

- Jag vill gärna gå ut skolan först. 

- Vad ska det vara bra för? Du ska ju ändå bara vara Nangyalays fru. Då tar hon sats och säger: 

- Jag ska bli läkare, för att hjälpa det afghanska folket. Då måste jag studera länge innan jag 

gifter mig. Och i Sverige måste man vara arton år för att gifta sig. Det är lag på det. Det har 

Monika sagt. Pappas ögon svartnar som en åskhimmel över opiumfälten. Han säger inget mer. 

Istället ropar Rona med gäll röst: 

- Känner du till Artikel 16 i FN:s mänskliga rättigheter? Va? Där står det att äktenskap bara får 

ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke. Hör du det? Fria och fulla samtycke! 

Pappa reser sig. Tar av sig bältet. Stänger långsamt dörren till hallen. När Rona vaknar till är det 

mörkt ute. […] Hon kan inte andas. Hela kroppen värker. Hon dåsar in i och ut ur sömnen hela 

natten. Ligger så stilla hon kan för att inte känna smärtan. Varje gång hon tittar upp sitter Atal 

där. Nästa morgon kommer Rona knappt upp ur soffan. […] När hon fått ordning på 

småsystrarna och gjort sig i ordning för att gå säger pappa inifrån sängkammaren: 

- Du kommer tillbaka sen. Lämna dina systrar och kom hem. Rona svarar inte och redan det är 

höjden av ouppfostran. […] Om allt vore som vanligt skulle hon åka hem nu och stanna hemma 

tills såret i ansiktet läkt. Men allt är inte som vanligt. Hon måste träffa Halima och Monika, hon 

känner det. Så i stället för att åka hem går hon till skolan med bultande hjärta, utan att be pappa 

om lov. Hon vet att vad hon än gör nu, allt annat än att foga sig i det pappa har bestämt, att hon 

ska gifta sig med sin dubbelkusin Nangyalay, innebär en oerhörd risk. Men hon vill ta den. Hon 

måste ta den. (Wahldén 2009:118 ff.) 

Här tar Rona beslutet att trotsa sin pappa. Hon har fått nog, vill inte vara förtryckt 

längre och hon söker sig till skolan för att få hjälp av sin vän och sin lärare. Beslutet 
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att trotsa fadern visar sig vara ödesdigert och när Rona återvänder hem för att hämta 

sina saker får hennes handlingar fatala konsekvenser: 

Han med kniven får fatt i henne, hur vet hon inte, hon bara känner att han får tag om henne. 

Han lyfter en gång. Då skriker hon till, som en fågel. Först då vet hon: det här kommer inte att 

gå bra. En sista gång tittar hon över axeln på han med kniven. Ser sin stora lillebror, lilla 

storebror, fortfarande med händerna för ögonen. Hon ser att hans byxor blivit mörka. Han har 

kissat på sig. Hon kan inte hjälpa honom längre. Jag älskar dig, Atal, tänker hon. Sedan virvlar 

hon ut över kanten, snabbt, allt går så snabbt, hjälp mig, jag vill inte, hjälp! Hon faller, det 

hissnar i magen, hon ger ifrån sig ett tyst rop. Hon hör sin lille storebror gråta högt, men på 

avstånd nu. Hon faller som ett löv om hösten, fladdrande, hastigt dalande. Vet att asfalten är 

hård där nere vid cykelstället, bredvid källartrappan. (Wahldén 2009: 164-165) 

Här får Ronas handlingar den allvarligaste konsekvensen av alla och hennes far och 

bror knuffar henne från balkongen. Ronas kamp för att slippa förtryck tolereras inte 

av familjen och de dödar henne hellre än att låta henne skada familjens heder. 

     Bokens handlingsförlopp kan beskrivas som det Nikolajeva (2004:51) kallar 

”moraliskt handlingsförlopp”. Det innebär att Rona har ett moraliskt dilemma som är 

genomgående i boken, men i slutet av boken agerar hon mot orättvisorna i sitt liv. 

Hon är i början hårt styrd av sin familj och lyder under deras regler, men senare visar 

hon en mer utvecklad moralisk medvetenhet efter att de arbetat med de mänskliga 

rättigheterna i skolan. Efter det tolererar hon inte pappans slag och detta visar sig när 

Rona träffar på grannen: 

- Vad har hänt? Rona kan inte förmå sig att säga att hon fallit med ansiktet mot hörnet på 

köksbordet, eller vad som nu skulle ha kunnat ge en sån skada. Hon tiger och tittar på Britta, 

oförmögen att ljuga ihop något. Hissen kommer och de stiger in. 

- Kan jag göra nåt, så säg till. Jag vill inte lägga mig i, men det är förbjudet att slå sina barn, det 

vet du väl?  

- Ja, jag vet. (Wahldén 2009:121) 

Här visar Rona att hon tagit till sig av vad hon fått lära sig i skolan och strax efter 

denna händelse i boken trotsar hon sin pappa och åker till skolan för att få hjälp trots 

att pappan sagt åt henne att komma hem direkt efter att hon lämnat sina syskon på 

förskolan. Men man kan också se händelseförloppet i boken som tragiskt. Nikolajeva 

(2004:51) beskriver det tragiska handlingsförloppet som någon som förlorar sin 

position och sjunker på grund av sitt eget beteende eller ödet. I Ronas fall förlorar 

hon sin position i familjen ju mer hon stretar emot och motsätter sig sin pappas 

regler. 

     Boken innehåller de tre olika konflikttyperna som Nikolajeva (2004:53) beskriver; 

”person mot person”, ”person mot samhälle” och ”person mot sig själv”. Konflikten 

”person mot person” visar sig mellan många av karaktärerna i boken; Rona – pappa, 
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Rona – Barryalay, pappa – Monika (Ronas lärare). Men det finns också en konflikt 

mellan Monika och skolans rektor, Henrik: 

- Jag har en elev som kommit till skolan med sönderslaget ansikte. Henrik tittar upp och suckar. 

- Jaha? 

- Det är Rona, hon från Afghanistan, du vet. […] 

- Jag misstänker att hon har blivit slagen hemma. Monikas röst surrar som en envis fluga. 

- Men hur vet du det? 

- Hon har ett djupt sår i ansiktet. Vi måste polisanmäla det. 

- Men vad säger hon själv? 

- Att hon har fallit. Jag tror inte en sekund på det. 

- Det där kommer ju aldrig gå att bevisa, begriper du väl. […] 

- Vi ska väl i första hand skydda flickan? Va? Barnets bästa och allt det där? Barnkonventionen, 

är inte den värd nånting eller? Dessutom vill de gifta bort henne mot hennes vilja. 

- Men snälla Monika, nu tycker jag att du ska ta och lugna ner dig. Vi ska inte komma 

klampande med en massa misstankar, då kommer hon att få det ännu värre hemma om det är så 

att hon har det svårt där. 

- Hon behöver sys, säger Monika sammanbitet.  

- Oj då. Ja, det låter ju inte så bra. 

- Anmäler du både till polisen och socialtjänsten? 

- Som jag sa; jag tycker inte att vi ska förhasta oss. 

- Då ringer jag. Henrik suckar. 

- Gör som du vill, säger han uppgivet. (Wahldén 2009:124-126) 

Det uppstår en konflikt mellan Monika och rektorn när rektorn i sin tur inte vill 

skapa en konflikt med Ronas föräldrar. Monika blir arg och anmäler till socialen trots 

att Henrik inte vill. 

      Konflikten ”person mot samhälle” uppstår genom att Ronas familj inte accepterar 

det svenska samhällets normer, utan kämpar för att behålla sina egna normer. Ronas 

föräldrar har inte lärt sig läsa eller skriva och blir isolerade från samhället, samtidigt 

som Rona får axla ansvaret att sköta kontakterna utåt, med till exempel syskonens 

förskola och översätta dokument från migrationsverket. När Rona blir denna 

”mellanhand” börjar hon också acceptera samhällets normer och värderingar. Rona 

bestämmer sig en dag för att gå till köpcentret på sin håltimme. Detta är enligt 

hennes pappa förbjudet: 
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Hjärtat bultar, men ingen av dem hon passerar verkar tycka att det är det minsta konstigt att de 

möter en ensam ung kvinna på väg mot köpcentret. […]En bit längre fram, efter apoteket, ser 

hon det som får henne att gå fortare: en bokhandel. Hon går in bland hyllorna och njuter av att 

se alla böcker. […]  

- Är inte du i skolan? frågar han. 

- Vi har håltimme. Vår lärare blev sjuk, viskar Rona.  

- Verkligen, säger herr Pesarlei. 

- Jag måste gå nu. 

- Vet din pappa om att du är här? Tonen i herr Pesarleis röst är inte alls otrevlig eller ens hotfull, 

han låter nästan glad. Men Rona vet precis vad det betyder. Pappa kommer att få veta att hon 

satt i bokhandeln och läste en bok på skoltid. 

- Jag ska berätta det för honom när jag kommer hem, säger Rona och störtar ut ur affären. […] 

När hon kommer hem vet hon att Pesarlei redan har varit där och skvallrat. Därför går hon raka 

vägen in i vardagsrummet och säger till pappa: 

- Det var en bok i medicin. […] 

- Vem som helst hade kunnat få syn på dig, vilka män som helst, nån hade kunnat röva bort dig, 

eller ta på dig, vad som helst! 

- Men far. Det var mitt på dagen. 

- Det är förbjudet. Du vet det. (Wahldén 2009:18 ff.) 

Här gestaltas både konflikten ”person mot samhälle” och konflikten ”person mot 

person”. Konflikten ”person mot samhälle” blir tydlig när Ronas pappas normer säger 

att hon inte borde vara ensam på stan. Detta kan ses som ett uttryck för det 

traditionella afghanska samhällets normer då pappan senare i boken ifrågasätter vad 

deras landsmän ska säga när de får reda på att Rona varit ensam på köpcentret. Det 

svenska samhällets normer är annorlunda och det är ingen hon möter på vägen som 

reagerar på att hon är på väg ensam till köpcentret. För det svenska samhället är det 

Rona gör inget konstigt, men det tycker pappa som representerar andra värderingar 

och normer. Dessa normkonflikter skapar en konflikt av typen ”person mot person”. 

Rona hamnar i konflikt med pappa som oroar sig för vad som skulle kunnat hända, 

medan Rona tycker att det hon gjorde var harmlöst. I citatet gestaltas även konflikten 

”person mot sig själv” då Rona går ner till köpcentret fastän hon vet om att pappa 

förbjuder det. Rona genomgår andra konflikter med sig själv, till exempel efter att 

hon medvetet matförgiftat sin pappa och Barryalay. Anledningen till detta är att 

Barryalay inte ska kunna följa med på Halimas sjuttonårskalas: 

När han har ätit sin frukost går hon igång med de laxerande kycklingspetten. Hon känner en 

viss tvekan, när hon snabbt klättrar upp på stolen i köket och tar ner paketet med kycklingfärs 

som nu är alldeles varmt i handen. Det har stått där hela natten. Tänk om de blir så sjuka att de 

måste åka in på sjukhus, Barryalay och pappa? Rona tvekar. Så tänker hon på det dubbelvikta 

bältet och går rakt bort till diskbänken med kycklingfärsen. (Wahldén 2009:78) 
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Rona vet att det hon gör är fel och genomgår en konflikt med sig själv, men hon 

känner att hon vill göra dem sjuka eftersom de gör henne illa. Detta handlingsförlopp 

utvecklas och blir en sidohändelse i boken som behandlar främlingsfientlighet. 

Denna visar sig när Rona frågar sin pappa om lov att få gå på Halimas 

sjuttonårskalas:  

- Jag fick en inbjudan av Halima, min vän i skolan, du vet? 

- Mörkisen? 

- Hon som är från Somalia, säger Rona med låg röst. Pappa tar emot inbjudningskortet och 

försöker se ut som om han läser. Rona vet att han trots alla kurser har svårt att läsa och säger 

därför snabbt: 

- Hon har bjudit mig på födelsedagsfest nu på lördag. Det är hennes syskon och jag. 

- Bara såna där mörkisar? säger pappa och fnyser. 

- Från Somalia, viskar Rona. (Wahldén 2009:66) 

Här visar Ronas pappa väl vad han tycker om somalier. Man får känslan av att han 

anser dem mindre värda, trots att Halima och hennes familj delar samma tro som 

Ronas familj. Ett annat tillfälle när man får möta främlingsfientlighet i boken är när 

Rona möter en nazist. Rona har fått lära sig att man ska undvika dem och känner sig 

rädd. Boken är mångfacetterad på detta vis, då den tar upp olika former av 

främlingsfientlighet. 

     Rona har ett väldigt nära förhållande till en av familjens medlemmar. Det är Atal 

som är Ronas lilla storebror som har en utvecklingsstörning och Rona tar hand om 

honom. Han är snäll och blir ledsen när pappan slår henne. Rona matförgiftar som 

sagt Barryalay för att han inte ska komma med till Halima på festen vilket Ronas 

pappa krävt för att hon över huvud taget ska få gå. När de blir sjuka får Ronas 

storebror Atal följa med istället: 

- Då får du stanna hemma. Det finns ingen som kan gå med, säger pappa till Rona. 

- Atal kan, hör Rona hur Atal säger. Hon vänder sig om och ser sin bror stå bakom henne. Han 

ser väldigt bestämd ut och upprepar igen: 

- Atal kan gå med Rona. Atal är stor nu. Det blir tyst en stund inne på toaletten. Pappa kräks 

igen. Rona tittar ner i golvet. 

- Raka vägen fram och tillbaka. Hör du det, Atal? Inga dumheter. Lämna inte din syster. Nån 

gång ska man väl kunna ha lite nytta av dig också. (Wahldén 2009:94) 

Att Atal är viktig för Rona märks på flera sätt. Eftersom Atal har en 

utvecklingsstörning är han mycket beroende av Rona och hon tar hand om honom 

som om han vore hennes lillebror. Fadern kallar honom för ”idiot” och anser att han 

sällan har nytta av Atal och blir därför nöjd när han för en gångs skull har det. Denna 

sidohändelse speglar också familjens normer och värderingar om 

utvecklingsstörning, men också om hur man ser på Rona, då det är otänkbart att hon 
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får gå själv på kalaset. Rona älskar Atal. Det är det hon tänker på när hon faller över 

balkongräcket. Atal ser händelsen och gråter högt: 

Han vänder sig om och går in i lägenheten. Stöter till idioten som står och bölar. Sliter bort 

händerna som han håller framför ansiktet. Han drar snabbt med kniven i luften framför idioten, 

tvärs över halsen. Till och med en idiot förstår vad det betyder. Om du berättar om det här för 

någon så sticker jag kniven i dig. Idioten hickar till, fortsätter att gråta och slår händerna för 

ansiktet igen. Honom måste vi gifta bort snabbt, tänker han med kniven innan han stänger 

dörren. (Wahldén 2009:166-167) 

Monika är den som hittar Rona i källartrappen. Hon ringer efter hjälp och både 

ambulans och polis kommer till platsen. Monika berättar att hon ringt socialen flera 

gånger, men att de inte agerat. Polisen pratar med pappan och tar med honom till 

sjukhuset för att se Rona. På sjukhuset möts Monika och Ronas pappa och Monika 

tar ut allt sitt raseri på honom. Polisen tar in pappan på förhör men han hävdar att 

han inte vet något. Samma sak gäller alla familjemedlemmar och efter det får man 

veta att polisen lagt ner utredningen i brist på bevis. Dock får man som läsare reda på 

att polisen förbisett mängder av bevis. Boken speglar en väldigt samhällskritisk syn. 

Det svenska rättsystemet och socialtjänsten kritiseras, men även mottagandet av 

flyktingar kritiseras och de nyanlända eleverna får gå i skolan i en barack som sagts 

vara tillfällig i 20 år. 

     I boken kan Monika ses som en hjälte. Hon bryr sig mycket om sina elever och 

försöker få dem att kämpa för sina rättigheter. Detta visar sig ha gett resultat i slutet 

av boken, efter Ronas död, då Halima bestämmer sig för att inte göra om samma 

misstag och planerar att lämna sin familj innan skolavslutningen för att slippa bli 

bortgift. 

4.4.1 Resultat av analys 
I Fallen flicka kan man se tydliga konflikter kring alla de värden som Skolverket 

(2004:36) anser att skolan särskilt ska lyfta fram och förmedla; människolivets 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 

     Rona upplever många kränkningar i boken, hon blir nedvärderad av sin bror 

Barryalay och hennes pappa slår henne ofta. Detta kan ses som kränkningar och 

handlingarna som strider mot värdet människolivets okränkbarhet. Dessutom 

strider det mot lagen, vilket grannen Britta upplyser Rona om. Vi vet att våld 

förekommer, både i hemmet och i skolan, och skolan måste därför föra en aktiv 
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värdegrundsdiskussion kring detta ämne och vi anser att Fallen flicka skapar 

möjligheter för goda diskussioner. 

     Individens frihet och integritet är också värden som händelser i boken strider mot. 

Rona känner sig som en slav i sitt eget hem, hon tänker i boken att hon inte har 

någon fritid och knappt någon vila eftersom hon lagar mat till familjen, sköter om 

sina småsyskon och tvättar. Rona har inget eget rum, så hon får aldrig gå undan och 

vara ifred eftersom hon sover på soffan i vardagsrummet. Detta innebär att hon inte 

heller kan vila när hon vill och familjen inkräktar på hennes rätt till integritet. Genom 

att diskutera detta kan man lyfta olika frågor om fritid och vila. Många barn i Sverige 

har egna rum, men hur skulle det kännas om det togs ifrån dem? Och hur skulle det 

kännas att behöva laga mat till hela familjen? I boken framgår det att man i skolan 

arbetar med de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Boken öppnar 

därmed också för nyfikenhet kring dessa och man kan även ta upp detta i samband 

med arbete kring boken. Eleverna kan då också få en bättre insyn i sina rättigheter. 

     I boken aktualiseras olika typer av främlingsfientlighet. Rona stöter på en kille på 

bussen som är nazist och Ronas pappa kallar Halima för mörkis, vilket tyder på en 

främlingsfientlig inställning. I samband med dessa episoder skulle man kunna arbeta 

med värdegrundsfrågor som rör alla människors lika värde. Det kan även diskuteras 

när man läser om att Ronas pappa kallar Atal för idiot. Bara för att Atal har en 

utvecklingsstörning har han inte ett mindre värde än andra människor. Rona älskar 

sin bror Atal över allt annat och beskyddar honom så gott hon förmår. Här visar Rona 

solidaritet med svaga och utsatta, vilket hennes pappa inte gör. Han verkar mest 

tycka att Atal är besvärlig och uttrycker i boken att ”Nån gång ska man väl kunna ha 

lite nytta av dig också.” (Wahldén 2009:94). Även Monika visar solidaritet med 

svaga och utsatta. När Rona kommer sönderslagen till skolan är hon utsatt och 

Monika bestämmer sig för att hjälpa henne.  Skolverket (2000:39) skriver att 

forskning visar att barn i dialog med andra kan utveckla sina etiska ståndpunkter. Vi 

anser att detta kan ske genom att lyfta fram bokens värdegrundskonflikter och skapa 

en dialog med barnen. 

     Genusordningen i berättelsen är inte jämställd och därmed finns det en tydlig 

koppling till värdet jämställdhet mellan kvinnor och män. Rona blir uppretad av att 

det är så olika regler som gäller för henne och hennes bror. Rona får sköta hushållet, 

hon får inte prata med killar, hon får inte gå på stan ensam och hon måste följa alla 

de regler hennes pappa satt upp, annars bestraffar han henne. Barryalay däremot får 
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komma och gå som han vill i hemmet, han får ha flickvänner och byter flickvän ofta, 

han behöver inte heller ta något ansvar för sina syskon eller för hemmet. Detta är 

tvärtemot värdegrundens goda intentioner och därför bör detta diskuteras med 

ungdomarna för att förankra begreppet jämställdhet i värdegrunden.  

     I Lpo94 lyfter man att de värden som skolan ska förmedla ska ske i 

överrensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism. Detta skapar en konflikt och kulturkrock med Ronas familjs 

värderingar, men kanske framförallt med hennes pappas värderingar som ser 

annorlunda ut jämfört med de värden som lyfts i värdegrunden. När Rona går ensam 

till köpcentret visar sig denna kulturkrock och det uppstår en normkonflikt mellan 

Ronas familjs värderingar och det svenska samhällets värderingar. Ronas pappa 

accepterar inte det svenska samhällets värderingar, utan Rona ska följa de 

värderingar hans kultur står för och när hon inte gör det blir hon misshandlad. Dessa 

normkonflikter leder sedan till att pappan känner att Rona sätter sin familjs heder på 

spel. För att ta avstånd från det hon gör begår pappan och Barryalay hedersmord. 

Bokens intrig kretsar runt heder och detta är ett viktigt ämne att diskutera med sina 

elever.  I Lpo 94 kan man läsa att ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.” 

(Utbildningsdepartementet 2006b:4). För att kunna diskutera detta ämne i skolan 

måste eleverna först medvetandegöra sina egna värderingar och jämföra dessa med 

händelserna i boken. Detta anser vi kan bidra till att uppfylla läroplanens intentioner. 

     Ett annat moraliskt dilemma som uppstår i boken är när Henrik, Ronas rektor, 

inte vill anmäla misshandeln till polisen och socialmyndigheten. Han upplever det 

som jobbigt att stöta sig med föräldrarna och trots att han har anmälningsplikt väljer 

han att inte anmäla. Monika väljer då att anmäla själv, men Henrik sviker Rona och 

Monika vid detta tillfälle. När Monika ringer socialen meddelar de enbart att de 

noterat att hon ringt och att de ska kalla till samtal med familjen så Rona kan berätta 

för dem hur hon känner. Även här blir Rona sviken. Boken riktar stark kritik mot 

samhället och det svenska rättssystemet. Polisen lägger ner utredningen om Rona i 

brist på bevis trots att de missat flera saker. Att lyfta detta med ungdomarna anser vi 

är viktigt för att uppmärksamma dem på att de kan få hjälp och att de vuxna har en 

skyldighet. Kritiken är viktig att bemöta med kunskap och diskussioner kring polis 
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och socialtjänst kan utveckla barnens förståelse kring agerandet. Därmed inte sagt att 

det inte finns brister i systemet. 

5  Diskussion 
Nedan kommer vi diskutera vår metod och vårt resultat av undersökningen.  

5.1 Metoddiskussion  
Vi anser att den metod vi använt oss av, har hjälpt oss att besvara våra 

frågeställningar. Genom den narratologiska metoden har vi kunnat analysera och 

tolka de litterära texterna och knyta analyserna till vår presentation av värdegrunden 

i bakgrundskapitlet. 

     Vårt metodval gör undersökningen svår att reproducera då vår analys bygger på 

vår förförståelse vilket kan innebära att en reproducering av undersökningen kan få 

ett annorlunda utfall. Dock är vårt mål inte att framställa några sanningar utan att ge 

exempel på hur vi anser att man kan arbeta med litteratur i värdegrundsarbete. 

     Metoden har också gett oss verktyg som gjort det möjligt för oss att även i annan 

litteratur än den utvalda kunna fokusera på vissa delar för att snabbt hitta dilemman 

som står i konflikt med värdegrunden. Dessa delar i metoden är till exempel intriger, 

konflikter, motiv, handlingsförlopp med flera. 

5.2 Resultatdiskussion 
Vår undersöknings syfte var att se vilka moraliska och etiska problem som de utvalda 

böckerna tar upp samt att se hur dessa kan kopplas till värdegrunden. Vi anser att 

alla böcker vi analyserat behandlar värdegrundsproblematik av något slag. De 

moraliska och etiska dilemman som behandlas i böckerna är av olika slag men vi 

anser att dessa utgör ett bra underlag till bokdiskussioner kopplade till 

värdegrunden. Detta resonemang får vi även stöd av från Skolverket (2000:39) som 

menar att dialogen är oerhört viktig vid värdegrundsarbete. Att arbeta med 

värdegrundsfrågor med hjälp av samtal tar tid, men denna tid anser vi är nödvändig 

att avsätta. Kåreland (2009:101) anser att ett aktivt värdegrundsarbete med hjälp av 

skönlitteratur hjälper oss att upptäcka våra egna värderingar och omprövar dem 

vilket i sin tur kan leda till empati och förståelse. Detta stödjer vårt resonemang om 

att barnlitteratur kan användas som ett instrument för värdegrundsförmedling. 

     Av våra egna erfarenheter har vi dragit slutsatsen att många lärare tycker att det är 

svårt att arbeta med värdegrundsfrågor då det inte är fakta som ska förmedlas. Utan 
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värdegrundsarbetet innebär att det inte bara är barn och ungdomar som måste 

ompröva sina värderingar. Norell Beach & Berg-Danielsson (2000:15) framhåller att 

de vuxna som arbetar i skolan måste medvetandegöra sina egna fördomar och förstå 

att man måste avsätta tid för att arbeta med värdegrundsfrågor. Detta resonemang 

stödjer även Orlenius & Bigsten (2006:75) som menar att det är genom dialog och 

respekt för skilda uppfattningar som utveckling kan se. Genom att som lärare skapa 

trygghet i gruppen anser vi att det blir lättare att skapa en öppen dialog där olika 

uppfattningar kan få komma till tals. Att arbeta med värdegrundsfrågor på en 

jämställd nivå med barnen/ungdomarna utvecklar inte bara deras värdegrund utan 

även våra, som människor och lärare. Att hela tiden låta sin värdegrund utvecklas är 

viktigt då samhällets värderingar förändras i takt med samhällets utveckling som 

Orlenius & Bigsten (2006:75) framhåller. 

     Att föra värdegrundsdiskussioner kring ett innehåll har vi upptäckt är viktigt 

under vår undersökning. Detta resonemang framhåller även Skolverket (2004:36). 

Detta innehåll anser vi att barnboken kan stå för. Nikolajeva (2000:52-53) menar att 

användandet av djurkaraktärer i bilderböcker skapar distans vilket i sin tur skapar 

möjlighet att lyfta fram de konflikter eller problem som behandlas i dessa böcker. Vi 

anser att skönlitteratur generellt sett kan fungera som ett verktyg för att skapa 

distans till en viss problematik. På så sätt pekas ingen ut utan man kan diskutera 

problemet kring de fiktiva karaktärer som boken beskriver samtidigt som 

diskussionerna förs kring ett innehåll. Under vårt urval upptäckte vi att viss form av 

problematik förekommer oftare än annan i barnböckerna. Nikolajeva (2004:70) 

skriver att det finns en anledning till att vissa problem och motiv i barnboken är 

vanligare än andra. Detta har dels att göra med läsarens ålder, dels med att de motiv 

som gestaltas i barnlitteraturen är viktiga för en ung människas psykologiska 

utveckling. Dock anser vi att vi genom vårt urval fått fram böcker som behandlar alla 

de övergripande värden som tas upp i värdegrunden. Böcker med olika form av 

problematik finns alltså tillgänglig, men man måste som lärare vara villig att leta lite. 

Att hitta böcker med olika problematik anser vi är viktigt då Norell Beach & Berg-

Danielsson (2000:18) menar att barn måste få möjlighet att tillsammans med en 

vuxen ställas inför problematik som kan kopplas till värdegrunden så att de inte 

lämnas ensamma med denna problematik. 

     ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
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utsatta” (Utbildningsdepartementet 2006a:3) lyfts fram av både Skolverket 

(2004:36) och Zackari & Modigh (2000:34) som de värden förskolan och skolan 

särskilt ska hävda. Läroplanerna tar upp att pedagoger som arbetar inom förskola 

och skola ska se till att hela värdegrunden behandlas. I vår undersökning har vi 

därför försökt se om detta är möjligt genom att använda sig av skönlitteratur. Vi har 

kommit fram till att alla dessa värden går att behandla om pedagogen har förmågan 

att läsa böckerna medvetet ur ett värdegrundsperspektiv. Genom att också aktivt 

välja och läsa böcker kan man behandla olika former av värdegrundsfrågor så att 

eleverna får en väl utvecklad värdegrund att stå på i samhället. Norell Beach & Berg-

Danielsson (2000:16-17) skriver att skolan ska behandla ett brett spann av problem 

som alla barn kan anknyta till. Detta anser vi att förskola och skola kan göra med 

hjälp av barnlitteratur.  

     Nikolajeva (2000:263-264) menar att det finns en utbredd fördom om att 

barnlitteraturen enbart finns till för didaktiska syften. Därmed inte sagt att den inte 

har ett pedagogiskt värde men barnlitteraturen bör inte reduceras till enbart detta. 

Detta anser vi vara viktigt att beakta i värdegrundarbete med litteratur, men 

samtidigt anser vi att kunskapsstudier och värdegrundsarbete måste vävas samman i 

den pedagogiska verksamheten ett resonemang som stöds av Norell Beach & Berg-

Danielsson (2000:16-17). Vi ser barnlitteratur som ett mycket hjälpsamt verktyg vid 

värdegrundsarbete, men som lärare får man akta sig för att förstöra läslusten för 

barnen.  

     Kåreland (2009:118) menar att barnlitteratur kan fungera som ett verktyg för 

värdegrundsarbete och att detta gäller alla barn, oavsett bakgrund och modersmål. 

Kursplanen i svenska som andraspråk lyfter att eleverna ska arbeta med svensk 

skönlitteratur och med hjälp av den bli förtrogna med den värdegrund som vårt 

samhälle vilar på (Skolverket 2008:105). Även för barn med annat modersmål än 

svenska anser vi att det är bra att använda barnlitteraturen som verktyg vid 

värdegrundsförmedling. Genom berättelsen kan de förhoppningsvis få en större 

förståelse för problematiken och därmed bli delaktiga i diskussionerna. Detta ställer 

krav på läraren att vara både lyhörd och tillgänglig för att kunna förklara och 

förtydliga det som kanske är otydligt för barnet.  

     Läroplanen för grundskolan och kursplanerna ska ses som en helhet, därmed ska 

värdegrunden också beaktas. Trots detta framhåller Zackari & Modigh (2000:78) att 

värdegrunden ligger på en hög abstraktionsnivå. På grund av denna höga 
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abstraktionsnivå ses läroplanerna inte som ett nödvändigt verktyg vid planering av 

den pedagogiska verksamheten. Vår uppfattning är att pedagoger ofta hellre vänder 

sig till kursplanerna då dessa ger ett bättre stöd eftersom målen är mer konkreta, 

men i dessa finns inte värdegrundens mål med i samma utsträckning. För att driva ett 

framgångsrikt värdegrundsarbete är det därför viktigt att möjlighet för fördjupning i 

värdegrunden ges av ledningen i form av tid till diskussioner med kollegor. Därmed 

är det inte bara valet av verktyg vid värdegrundsförmedling som spelar in på 

barnens/ungdomarnas undervisning. 

     Kåreland (2009:149) menar att det ofta finns en motsättning mellan pedagogiken 

och estetiken. Dock undrar vi om det verkligen måste vara så. Vid läsningstillfällen 

anser vi att både estetiska och pedagogiska behov bör kunna tillgodoses om 

pedagogen aktivt försöker motverka denna motsättning. Hur detta ska kunna 

motverkas har vi inget exakt svar på men det är viktigt att pedagogerna 

uppmärksammar denna motsättning för att sedan kunna fundera ut strategier för att 

motverka. Om estetiken hamnar i bakgrunden befarar vi att barnens läsintresse ska 

minska.  

      Som pedagog måste man också vara medveten om bilderbokens funktion för barn. 

Nikolajeva (2000:13) påpekar att barn ofta vill läsa en bilderbok om och om igen, 

vilket kan kännas tröttsamt. Men anledningen till detta är att barnet tränger djupare 

in i bilderbokens budskap vilket leder till en djupare och bredare förståelse av boken 

hos barnet. Därmed anser vi att man som pedagog bör låta barnen lyssna till dessa 

böcker och se på bilderna fler gånger om de så önskar och när deras förståelse blir 

djupare kan man också utveckla en rikare värdegrundsdiskussion. Genom att också 

låta barnen styra över detta anser vi att man på ett bra sätt kan hålla deras intresse 

för skönlitteratur uppe. 

     Att barnlitteraturen är viktig för barn är numera en självklarhet poch vi upplever 

att barnböckerna numer har en mer estetisk inriktning på läsning för nöjes skull. 

Moraliserande, moderna barnböcker upplever vi som kraftigt minkande. I början på 

1900-talet framhöll man dock att barnen så snart som möjligt skulle slussas in i 

vuxenlitteraturens klassiker. Böckerna skulle vara moraliserande och vikten av barns 

etiska fostran diskuterades i stor utsträckning. Hourihan (1997:1-3) menar att många 

av de vuxenklassiker, som ofta även blivit barn- och ungdomslitteratur, representerar 

hjälteberättelsen. Vidare skriver Hourihan (1997:1-3) att hon är av uppfattningen att 

fackmän inom det litterära området ser på hjälteberättelsen som en bra berättelse för 
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barns moral. Dock förmedlar denna berättelse, som vi visat i våra analyser, 

traditionella och icke jämställda genusmönster. Om vi i förskola och skola ska kunna 

bryta den rådande genusordningen och förmedla värdet jämställdhet mellan kvinnor 

och män måste dessa historier uppmärksammas och väljas ut med varsamhet av 

pedagogerna. Kåreland (2009:104) skriver att många lärare väljer litteratur att läsa 

med eleverna utan att reflektera över vilka värderingar dessa kan tänkas förmedla. 

Detta handlande anser vi måste brytas, som lärare måste man reflektera över vilka 

värderingar man i undervisningen förmedlar så att dessa inte strider mot 

värdegrunden. Barnlitteratur som används på ett medvetet sätt anser vi däremot kan 

stärka värdegrunden hos barn och ungdomar och vårt resultat av denna 

undersökning visar att barnlitteraturen erbjuder många möjligheter till att göra just 

detta.  

6  Avslutning  
Vi har med hjälp av vår teoribakgrund och undersökning funnit våra frågeställningar 

besvarade. De böcker vi valt ut tar upp en mängd dilemman som går att koppla till 

förskolans och skolans värdegrund och därmed utgör dessa böcker en god grund för 

värdegrundsundervisningen. 

     Vårt resultat visar att alla de utvalda böckerna behandlar någon form av moraliska 

och/eller etiska problem. När vi kopplat dessa till värdegrunden har det blivit tydligt 

att man kan lyfta dessa problem för diskussion i den pedagogiska situationen. 

     I vår bakgrund pekas det även på vikten av att avsätta tid till att diskutera 

värdegrundsproblem i förskolan och skolan. Dessutom bör diskussionerna föras 

kring ett innehåll och det är vår uppfattning att barnlitteratur utgör ett bra innehåll 

för dessa diskussioner.  

     Vi har också påvisat eventuella problem som kan uppstå i användandet av 

barnlitteratur för diskussion av värdegrunden. Dessa problem består i att det finns 

litteratur som på ett dolt sätt strider mot värdegrunden, exempelvis när det gäller 

jämställdhet och könsroller. Detta bör man reflektera över och diskutera. Men vi 

anser inte att detta är ett hinder för att använda barnlitteratur i samband med 

värdegrundsarbete då det finns en stor chans att man ändå kommer att läsa dessa 

berättelser för barnen och då anser vi att det är bättre att göra det på ett medvetet 

sätt. 
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     Vår metod har givit oss goda pedagogiska verktyg att fortsätta reflektera över 

böcker som används i pedagogiska situationer och med hjälp av dem kan vi upptäcka 

värdegrundskonflikter i litteraturen. Denna undersökning har därmed också 

utvecklat oss som praktiserande pedagoger. 

     En fortsatt forskning inom detta område skulle kunna fokusera mer på hur man 

kan arbeta med värdegrundsfrågor i pedagogiska situationer med hjälp av 

barnlitteratur. Denna undersökning har främst konstaterat att möjligheterna finns. 

Man skulle också kunna rikta undersökningen mot de barnboksklassiker som ofta 

läses i förskola och skola för att undersöka vilka värderingar dessa förmedlar. 
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Bilaga 1 

  
 

Vinnarna i Bokjuryn 2009      
 

Bilderböcker 0+ 
1.Snurran städar, Eva Bergström, Annika Samuelsson (Bonnier Carlsen) 

2.Siv sover vilse, Pija Lindenbaum (Rabén & Sjögren) 

3. Sopnedgasten och andra moderna monster, Andreas Palmaer, Per Gustavsson (Natur & 

Kultur) 

4. Fru Skräck, Jonna Björnstjerna (Bonnier Carlsen) 

5. Blåbärspatrullen och sjörövarna, Stefan Casta, Mimmi Tollerup-Grkovic (Opal) 

6. Vi hittar Smulbert, Emma Adbåge (Eriksson & Lindgren) 

7. Löss! Stephanie Blake (Berghs Förlag) 

8. Billy och bollen, Birgitta Stenberg, Mati Lepp (Bonnier Carlsen) 

9. När vi var ensamma i världen, Ulf Nilsson, Eva Eriksson (Bonnier Carlsen) 

10. Min familj, Anna-Clara Tidholm (Olika förlag) 

 

Läsa själv 6+ 
1.Sjöodjuret i Bergsjön,  Martin Widmark, Christina Alvner (Bonnier Carlsen) 

2.Kärleksmysteriet Martin Widmark, Helena Willis (Bonnier Carlsen) 

3.Teddy i trubbel, Lin Hallberg, Margareta Nordqvist (Rabén & Sjögren) 

4.Gravstenen i Enskededalen (Kalle Skavank 6) , Petrus Dahlin, Sofia Falkenhem (Rabén 

& Sjögren) 

5.Vampyren, Ewa Christina Johansson (B. Wahlströms bokförlag) 

6. Tam tiggarpojken, Jo Salmson, Åsa Ekström (Bonnier Carlsen) 

7. Skrik och bajs, Helena Bross (Bonnier Carlsen) 

8. Bellmanhistorier, Malin Lilja, Jens Ahlbom (Natur & Kultur)  

9. Galoppmysteriet, Martin Widmark, Helena Willis (Bonnier Carlsen) 

10.Beast Quest: Eldfågelns sista strid, Adam Blade (Berghs förlag) 

 

 

Läsa mer 9+ 
1. Ingen ser dig, Anna Knutsson, Ann-Christine Magnusson (Tiden) 

2. Finnes: Agnes, Önskas: Kille, Thomas Halling (Alfabeta) 

3.Vargbröder- Ondskans schaman, Michelle Paver (Semic) 

4.För alltid… Ingelin Angerborn (Rabén & Sjögren) 

5.Dagbok för alla mina fans. Rodrick regerar, Jeff Kinney (Bonnier Carlsen) 

6. Dödens hus, Pia Hagmar, Sylvia Brunke (B. Wahlströms bokförlag) 

7. Bert och den ryska invasionen, Anders Jacobsson, Sören Olsson (Egmont Kärnan AB)7. 

8.Mörka hemligheter, Lena Lilleste (Rabén & Sjögren) 

9.Det glömda brevet, Petter Lidbeck (Rabén & Sjögren) 
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10.Varulv möter drake, Matthew Morgan, Guy Macdonald, Jonny Duddle  (Rabén & 

Sjögren) 

 

 

Ungdomsböcker 13+ 
1.Döden i pizzan och andra skräckhistorier, Lena Arro (LL-förlaget) 

2.Så länge vi båda andas, Stephenie Meyer (B. Wahlströms bokförlag) 

3.Gravjord, E.E. Richardson (Argasso) 

4.Bara inte du, Katarina von Bredow (Rabén & Sjögren) 

5. Fallen flicka, Christina Wahldén (Rabén & Sjögren) 

6. Shoo len, Douglas Foley (Bonnier Carlsen) 

7.Om jag stannar, Gayle Forman (B. Wahlströms bokförlag) 

8. Ett nytt liv på köpet, Emma Granholm (Alfabeta) 

9. Ett hål i själen, Kjetil Johnsen (B. Wahlströms bokförlag) 

10.Moa hjärta Jesse- en kärlekshistoria, Micka Andersson, Karin Holmström (LL-förlaget) 

 

Faktaböcker 
1.Världens farligaste faror, Anna Claybourne (Rabén & Sjögren) 

2.Om dinosaurierna levde idag, Dougal Dixon (Isaberg förlag) 

3.Lätta fakta om hajar, Catriona Clarke (Berghs förlag) 

4.Fiskögon, sopor och annat smaskens! Thérèse Bringholm, Inger Scharis. Lena Forsman 

(Berghs förlag) 

5.Knasiga djur, Nicolas Jaquemot, Björn Bergenholtz (Natur & Kultur) 

6.KP-boken: Svar på allt, Lukas Björkman (Bonnier Carlsen) 

7.100% rent fusk, Lyn Thomas (Alfabeta) 

8.Klappa kanin, Helen Rundgren, Maria Nilsson Thore (Alfabeta) 

9.Roliga trolleriboken, Fredrik Eklöv Cattani (Semic) 

10.Gladiatorer, Minna Lacey, Susanna Davidson (Berghs förlag) 

 

Serier  
1.Kick off! 2, Yokaj Studio (B.Wahlströms bokförlag) 

2. Lucky Luke album nr 54. Mannen från Washington, Laurent Guerra, Achdé (ill. Efter 

Morris) (Egmont Kärnan AB) 

3.Ojingogo, Matthew Forsythe (Ordbilder) 

4.Lill-Selma på Mårbacka, Maria Bergström, Emily Ryan (Kulturpoolen) 

5.Zorn & Dirna. Valsverken, Jean-David Morvan (Albumförlaget) 

6.Skip beat! 1, Yoshiki Nakamura (Bonnier Carlsen) 

7.Gabriellas resa- i skuggan gömmer sig solkatten, Elisabeth Hagborg, Tove Hennix (Vilda 

förlag) 

8.Naruto 16, Masashi Kishimoto (Bonnier Carlsen) 

9.Sune. Det bästa av det värsta (Egmont Kärnan AB) 

10.Mästerdetektiven Conan nr 52, Gosho Aoyama (Egmont Kärnan AB) 

 
 


