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Syftet med denna studie är att belysa och diskutera värdegrundsarbete med skönlitteratur som 

grund inom svenskämnet. För att visa exempel på hur intressanta ämnen ur ett 

värdegrundsperspektiv kan lyftas fram till diskussion i klassrummet har vi valt en kvalitativ 

och innehållsanalytisk metod med hermeneutisk inriktning där vi studerar intriger och 

händelseförlopp ur J. K Rowlings Harry Potter och De vises sten (2010) samt John Ajvide 

Lindqvists Låt den rätte komma in (2005). Därefter relateras de utvalda avsnitten ur dessa 

skönlitterära böcker till värdegrundsformuleringarna i Lpf 94, författare inom skoletik samt 

genremässiga konventioner inom litteraturfältet. Vi konkretiserar, preciserar och 

problematiserar också värdegrundsformuleringarna i vår forskningsbakgrund. I vår diskussion 

presenterar och problematiserar vi sedan olika arbetsmetoder för värdegrundsarbete med 

skönlitteratur som bas. Vi lyfter bland annat fram demokratiska samtal om konflikter, rollspel 

och brevskrivning som konkreta undervisningsmetoder för att behandla ämnen och episoder i 

skönlitteraturen som är särskilt intressanta ur ett värdegrundsperspektiv. Studien visar att 

skönlitteraturen med sin förmåga att väcka empati och synliggöra konflikter är en givande 

utgångspunkt för värdegrundsarbetet då skönlitteraturen lämpar sig för diskussioner av 

mobbning, främlingsfientlighet och ojämlika situationer. Dessa fenomen är väsentliga att 

diskutera då de är företeelser som eleverna i egenskap av samhällsmedborgare oundvikligen 

kommer att ställas inför.  

 

Nyckelord: Värdegrund, värdegrundsarbete, samtal, läslogg, skönlitteratur, Harry Potter, Låt 

den rätte komma in, fantasy, skräck, mobbning, främlingsfientlighet, klass, kön, läroplan. 
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1 Inledning  

Varför ska man studera, diskutera och reflektera kring värdegrunden? Varför ska man, som 

lärare, göra elever uppmärksamma på att ett sådant begrepp existerar i läroplanerna? De 

grundläggande demokratiska värden som förekommer i de olika läroplanerna är inte enbart 

omfångsrika och komplicerade att förstå, de är något som varje lärare måste vara förtrogen 

med och vara insatt i för att kunna vägleda eleverna till att förstå och upprätthålla den 

demokrati som vårt samhällssystem vilar på.  

   Men att leva efter värdegrunden är inte det enklaste i alla situationer och belägenheter. 

Ibland tenderar värdegrunden att bli ett inslag i skolan som undersöks och diskuteras på 

temadagar, ibland avsätts specifika lektioner till att diskutera etik och moral. Vi hävdar att 

värdegrundsarbetet alltid bör finnas i lärarnas tankebanor, och genom att reflektera över de 

grundläggande värden som presenteras i läroplanerna och samtala om dem i klassrummet blir 

man som människa förtrogen med vilken roll samtliga individer bör spela för att en trygg och 

säker miljö ska bli märkbar och kvarstå.  

   I denna studie ämnar vi ge exempel på hur man kan kommunicera värdegrunden genom 

skönlitteratur. Vi menar att litteraturen är ett lämpligt medel att använda när man vill närma 

sig värdegrunden och diskutera de inslag i böckerna som upprätthåller eller bryter mot den 

värdegrund som presenteras i läroplanerna. Resonemang och samtal om bra böcker är en 

betydelsefull sysselsättning i sig, men litteraturstudier och boksamtal är även medel som 

hjälper människor att uttrycka sig om annat i livet. Litteraturläsningen hjälper läsare av alla 

slag att vidareutveckla sin föreställningsförmåga och engagera sig i andra människors 

levnadsförhållanden. Denna inlevelseförmåga är en fundamental förmåga i ett demokratiskt 

samhälle och läsarna erövrar den bland annat genom läsning. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur svensklärare på gymnasiet kan utgå från 

skönlitteratur för att främja värdegrundsarbete. 
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1.2 Frågeställningar 

Utifrån ovan nämnda syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 

 Vad innebär den värdegrund som lyfts fram i Lpf 94, och hur kan den konkretiseras 

och problematiseras i relation till skolans verksamhet?  

 

 Hur förhåller sig Harry Potter och De vises sten (2010) samt Låt den rätte komma in 

(2005) till den svenska skolans värdegrund?  

  

 Vilka undervisningsmetoder är lämpliga för att behandla ämnen relaterade till 

värdegrunden utifrån ovan nämnda verk? 

 

 Vilken problematik kan vara kopplad till värdegrundsarbete med skönlitteratur som 

bas?  
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2 Bakgrund 

 

I följande kapitel presenterar vi begreppet värdegrund både utifrån läroplanen för de frivilliga 

skolformerna, Lpf 94, och andra författares diskussioner kring begreppets innebörd och 

problematik. Slutligen lyfter vi fram hur värdegrundsbegreppet och dess innehåll förhåller sig 

till skönlitteraturen samt hur man skulle kunna arbeta med den. 

2.1 Värdegrunden utifrån läroplanen för de frivilliga skolformerna 

 

Värdegrundsbegreppet är ett centralt koncept inom elementär filosofi, som ligger till grund för 

läroplanstexterna och skolans hela verksamhet. Begreppet presenteras och redogörs för i 

läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, och framställs där som en essentiell 

grundtanke vilken förväntas genomsyra allt skolarbete och innefatta all personal i de svenska 

skolorna. I Lpf 94 nämns Skollagen från 1985 som slog fast att ”verksamheten i skolan ska 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en 

som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten 

för vår gemensamma miljö.” (Lpf 94:3) Demokrati presenteras som det grundläggande värdet, 

och preciseras genom ett antal utmärkande värden som är karakteristiska och utgör hela 

värdegrundsbegreppet. Dessa är: 

 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. (Lpf 94:3) 

 

Dessa värden konkretiseras i sin tur genom fyra underrubriker: ”Förståelse och 

medmänsklighet”, ”Saklighet och allsidighet”, ”En likvärdig utbildning” samt ”Rättigheter 

och skyldigheter”.  

   I ”Förståelse och medmänsklighet” läses att skolan måste ”främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse.” (Lpf 94:3) Innebörden är att ledare och personal i 

skolan aktivt ska motverka diskriminering på grund av ”kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.” (Lpf 94:3) De som är 

verksamma inom skolan ska också motarbeta tendenser till trakasserier, kränkande 

behandling och bemöta främlingsfientlighet med kunskap och diskussion samt se till att 

skolan inte enbart relaterar till den svenska identiteten, utan också nordiska, europeiska och 
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globala. Allt detta blir särskilt viktigt i och med globaliseringen och ökningen av den 

kulturella mångfalden. 

   Avsnittet ”Saklighet och allsidighet” handlar om att skolan som institution ska vara öppen 

för att skilda uppfattningar framförs och att det tydligt framgår vem som står för dem, men 

samtidigt ”hävda de grundläggande värden som anges i skollagen” (Lpf 94:4). Skolväsendet 

ska aktivt ta avstånd från ideal som strider mot de grundläggande värden som innefattas av 

värdegrundsbegreppet. 

   Avsnittet ”En likvärdig utbildning” berör det faktum att undervisningen ska ta ”elevernas 

olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå” i beaktande och att särskild uppmärksamhet 

”måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen.” Därför kan undervisningen, enligt Lpf 94, aldrig göras lika för alla. I kapitlet 

nämns också jämställdhet mellan kvinnor och män, som i skolsammanhang innebär att 

undervisningen ska se till att eleverna ”uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar 

om vad som är kvinnligt och manligt.” (Lpf:5) 

   Det sista avsnittet, ”Rättigheter och skyldigheter”, berör skolans heltäckande ansvar 

gällande värdegrunden. Här nämns att demokratiska värden och människolivets okränkbarhet 

ska utgöra skolväsendets ryggrad. För att detta ska fungera måste hela utbildningen och 

undervisningen ”bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och 

vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet.” (Lpf 94:5) 

   I Lpf 94 finns även ett kapitel som berör normer och värden inom skolväsendet. Kapitlet 

framhäver att skolan som institution ska sporra elever att ta till sig vårt samhälles allmänna 

värderingar och införliva dem i sina egna, vardagliga sysslor. För att skolan ska lyckas med 

uppgiften sätts ett antal ”mål att sträva mot” och riktlinjer upp. Läroplanen hävdar i första 

hand att det ska finnas en strävan efter att varje elev: 

 

• vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställnings taganden grundade på 

kunskaper och personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde och integritet, 

• inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till 

att bistå människor, 

• förstår och respekterar andra folk och kulturer, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. (Lpf 

94:12) 
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Därefter presenteras råd och riktlinjer, vilka lyfter fram att all personal inom skolväsendet 

måste samarbeta och medverka till elevernas känsla för ”samhörighet, solidaritet och ansvar 

för människor också utanför den närmaste gruppen.” (Lpf 94:12) Denna riktlinje innefattar ett 

arbete som försöker hejda trakasserier och främjar förståelse för utsatta grupper både i och 

utanför Sverige.  

   Slutligen tar läroplanen även upp hur lärare förväntas agera i frågan om värdegrunden. Där 

nämns att en lärare ska 

 

• klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter 

mellan dessa värden och faktisk verklighet, 

• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och 

problemställningar samt konsekvenserna av dessa, 

• klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans med eleverna 

diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen, 

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och 

• visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt 

förhållningssätt (Lpf 94:13) 

 

2.1.1 Värdegrundsbegreppets definition och ändamål 

 

Projektledaren Gunilla Zackaris och huvudsekreteraren Fredrik Modighs studie 

Värdegrundsboken (2000), som ingått i Utbildningsdepartementets värdegrundsprojekt, 

diskuterar begreppet värdegrund och lyfter fram vad begreppet i stort betyder för skolans 

arbete samt vilka svårigheter, möjligheter och förutsättningar som skolor runt om i Sverige 

har i värdegrundsarbetet. De lyfter fram att värdegrundsbegreppet – så som vi idag uppfattar 

det – infördes under 1990-talet och att det i grund och botten handlar om att utveckla en 

gemensam, demokratisk mentalitet där begreppen demokrati och humanism blir viktiga 

beståndsdelar i det övergripande begreppet värdegrund, vars existens kräver sociala 

gemenskaper och ömsesidiga samtal (Zackari & Modigh 2000:35). Betydelsen av 

värdegrundsbegreppet är därmed tydlig, eftersom skolan inte enbart är en plats där kunskap 

ska inhämtas, utan också en plats där ”lusten för ett livslångt lärande skapas” (Zackari & 

Modigh 2000:14). Det livslånga lärande som skolan ska främja påverkar framtida karriär och 

människosyn hos eleverna, och för att eleverna ska influeras av ett demokratiskt arbetssätt kan 
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skolan inte vara värdeneutral, utan måste se till att all undervisning grundar sig på en 

"moralisk grundhållning" (Zackari & Modigh 2000:6) och strävar efter att se varje människa 

som en unik individ.  

   Zackari & Modigh (2000:36) lyfter dock även fram att begreppet är komplext och att det 

behöver problematiseras. De påpekar att värdegrunden, så som den uttrycks i Lpf 94, 

innehåller både etiska ställningstaganden och konkretare normer. De normer som presenteras 

ska fungera som riktlinjer som talar om för oss hur vi ska handla i enlighet med de 

karaktäristiska värden som uttrycks i Lpf 94:s inledande kapitel (människolivets okränkbarhet, 

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

män samt solidaritet med svaga och utsatta). Enligt Zackari & Modigh är det dessa fem, 

grundläggande värderingar som ”styr och påverkar normerna” (2000:36).  

   Även Kennert Orlenius, fil. dr i pedagogik som arbetat med kompetensutveckling och 

lärarutbildning, försöker reda ut begreppet värdegrund i sin bok Värdegrunden - finns den? 

(2001). Genomgående försöker han synliggöra den komplexa pedagogiska verkligheten 

genom att diskutera värdegrundsbegreppet i de svenska skolorna. Huvudsyftet är att 

uppmärksamma nyblivna lärare på värdegrundsbegreppets komplexitet för att de i sin tur ska 

kunna stödja barn och ungdomar i deras moraliska utveckling.  

   I sin utredning av begreppet värdegrund pekar Orlenius (2001:16) på två påståenden 

begreppet innefattar - dels att det finns icke-förhandlingsbara värden som ses som 

förutsättningar för mänsklig samlevnad, och dels att de ovan nämnda värdena ska ses som 

något som alla människor kan vara överens om, oavsett om tron på värdena kommer ur en 

Gudstro, ur en tro på att dessa värden finns som ett gott inslag i människan eller ur en tilltro 

på rationalitet och förnuft. Orlenius (2001:28) hävdar också att de värden som nämns i Lpf 94 

inte är förhandlingsbara, utan ska gälla i alla situationer för alla som verkar inom skolan. 

Precis som Zackari & Modigh (2002) diskuterar Orlenius (2001:27) innebörden av en 

gemensam demokratisk mentalitet, och han nämner att demokratibegreppet kan ses som det 

centrala begreppet i värdegrundsformuleringarna vilket ska knyta samman all undervisning 

och verksamhet.  

   I boken Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor (2006), som riktar fokus mot 

värdegrundsbegreppet i relation till skolans styrdokument, tar författaren Matts Dahlkwist 

också upp det faktum att värdegrundsbegreppet avser ”de grundläggande värdefrågor vilka 

finns som en värdemässig och moralisk ryggrad i skolans verksamhet” och att begreppet 

handlar om hur människor bemöter, värderar och kommunicerar med varandra både inom och 

utanför skolans väggar. (Dahlkwist 2006:11) Han hävdar att värdegrundsbegreppet har 
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kommit att omfatta ”samlevnadsfrågor av allehanda slag” (Dahlkwist 2006:13) vilket medfört 

att det inte är något otvetydigt avgränsat begrepp med mätbara målsättningar, utan bör ha en 

”ryggmärgsposition” och vara en grundpelare för hela skolväsendet.  

   Olof Franck, författare till boken Domens eller hjärtats etik? (2003) och lektor i filosofi och 

religionskunskap vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde, är inne på samma spår när han skriver:   

 

om rätten att uppleva mening ska kunna förankras i en människosyn som inte diskriminerar 

människor och grupper av människor på grund av till exempel kön, ålder, etnisk bakgrund eller 

sexuell läggning […] måste vissa grundläggande värden lyftas fram som ledstjärnor. (Franck 

2003:17) 

 

Dessa ledstjärnor och grundläggande värden kan endast förverkligas om människorna, det vill 

säga kollektivet i skolan, låter ”sig ledas av moraliska förhållningssätt som görs till föremål 

för etisk reflexion.” (Franck 2003:17) För att detta ska vara genomförbart måste skolan inte 

bara undervisa kring värdegrunden, utan även tänka igenom vad den innebär för 

verksamheten i sin helhet. Både ledare och övrig personal måste kämpa för att lyfta fram 

demokratiska arbetsformer som syftar till att främja mellanmänskliga relationer överallt i 

skolmiljön. 

2.1.2 Värdegrundsbegreppets precisering, tillämpning och problematik 

 

Värdegrunden innehåller normer och ideal som kan tyckas vara självklara för den som läser 

formuleringar i Lpf 94. Trots detta menar Zackari & Modigh (2002:34) att många elever, och 

förvånansvärt nog även många lärare, inte har en aning om vad värdegrunden står för, och det 

är sällan de kan precisera värdegrundens innebörd. För att konkretisera 

värdegrundsformuleringarna och belysa den problematik som kan vara kopplad till dess 

innebörd och funktion i skolverksamheten är Orlenius bok Värdegrunden - finns den? (2001) 

samt Roger Fjellströms Skolområdets Etik (2004) givande källor. Orlenius (2001:39) lyfter 

fram vikten av att de grundläggande värdena i Lpf 94 preciseras och formuleras på skolor, för 

att de ska kunna fungera som vägledande tolkningsinstrument i en komplicerad verklighet. 

Fjellström (2004) analyserar och preciserar skolans värdegrund, samt diskuterar dess 

praktiska tillämpning.  

   Alla människors lika värde är en av de principer som formulerats i Lpf 94 utifrån skollagens 

bestämmelse att "alla som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö" (Fjellström 2004:270). Orlenius (2001: 
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150) menar att det är en grundläggande princip som är vägledande för svensk lagstiftning och 

ska gälla under alla omständigheter, som ett förhållningssätt snarare än något vars existens 

måste bevisas för att det ska vara gällande. Människovärdet, påpekar Orlenius (2001:150), 

implicerar att varje människa ska behandlas som en person och inte som en funktion, och som 

ett subjekt och inte ett objekt. Trots att dessa värden inte alltid respekteras i praktiken måste 

ståndpunkten vara att varje människa har ett egenvärde som måste respekteras.   

   Orlenius menar att ett typiskt exempel på när alla människors grundläggande värde inte 

respekteras i en skolmiljö är i en mobbningssituation (Orlenius 2001:164). Då en elev utsätts 

för grovt våld i en skolmiljö äventyras elevens fysiska säkerhet, och i en sådan situation 

upprätthålls inte styrdokumentets värde rörande människolivets okränkbarhet. Skolan är 

förpliktigad att motverka varje försök till kränkande behandling och mobbning men på ett sätt 

där skolpersonal och elever besitter förmågan att skilja på sak och person (Orlenius 2001:164-

166). Även en elev som mobbar andra är en människa, ett subjekt och inte ett objekt, och 

måste respekteras för sitt egenvärde. Skolan bör försöka förstå hur mobbaren tänker, för att se 

grunden till de oacceptabla handlingarna  

   Att utsättas för våld och kränkande behandling kan få många elever att börja avreagera sig 

fysiskt, menar Orlenius (2001:166). Han varnar för att detta beteende rent av kan förstärka 

verkliga aggressioner och oönskade beteenden snarare än att fungera som katharsis eller en 

säkerhetsventil. Fysiskt våld fördöms å ena sidan av vuxenvärlden, men accepteras å andra 

sidan i olika underhållningsformer, vilket kan lära barnen att "beundra den starke och 

acceptera fysiskt våld som lösning på konflikter" (Orlenius 2001:168).  

    Orlenius (2001:166) menar att värdegrundens ideal om människolivets värde och 

okränkbarhet i praktiken kan främjas genom en socialiseringsprocess där eleven upplever att 

andra elever och lärare visar omsorg, vilket skapar en grundval för hur elever själva agerar 

mot sina medmänniskor. Orlenius (2001:164) hävdar att mobbning är även en fråga om makt, 

där en part vill stärka sin position och den utsatta och utstötta parten blir ett medel för detta 

mål. Risken för att drabbas av mobbning hänger ihop med inre osäkerhet och känslighet, 

vilket utnyttjas av andra med ett starkt behov av att dominera.  

   En annan viktig punkt i värdegrundsformuleringen som skolpersonalen måste reflektera 

över är jämställdhet. Orlenius (2001:160) menar att läroplanen betonar att skolans roll är att 

motverka traditionella könsmönster. Trots detta får pojkar mer talutrymme i klassrummet, och 

då det gäller val av inriktning till gymnasie- och högskolestudier är det få flickor som idag 

söker sig till traditionellt manliga inriktningar. Därför bör skolan bejaka olikheter och 

diskutera och problematisera traditionella föreställningar kring genus. Detta gäller även för 
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pojkar, som bör hjälpas till att "bli medvetna om sitt kön och utveckla ett självförtroende som 

innebär att de inte ständigt behöver bevisa sin manlighet enligt de ideal och budskap som de 

utsätts för i samhället." (Orlenius 2001:161) 

   Demokrati är ett ledord i Lpf 94. Orlenius (2001:202) knyter an demokratibegreppet till en 

samtalsform, som går ut på att uppmuntra oenighet i åsiktsutbyte och diskussioner. En 

förutsättning för att demokrati ska utvecklas är att ståndpunkter förs fram, argument 

diskuteras och analyseras. På så sätt åskådliggörs och uppmuntras skilda perspektiv. 

Fjellström (2004:189) bekräftar detta rådande fokus på samtalsformer, då han menar att 

skolans praktiska tillämpning av styrdokumentens demokratiformuleringar i huvudsak präglas 

av samtalsdemokrati. Det med anledning av bland annat Skolverkets rapport vid namn En 

fördjupad studie om värdegrunden, som tydligt preciserar och betonar informell demokrati 

(det demokratiska samtalet) som det skolan ska syssla med tillsammans med eleverna, framför 

den formella delen av begreppet (demokratiskt beslutsfattande och styrelseskick), vilken 

knappt nämns i rapporten. Fjellström (2004:192) framför viss kritik mot denna ensidiga 

betoning på samtal och menar att makt- och rättvisefrågor bör diskuteras oftare i skolan. 

   Vi kan läsa i Lpf 94, under rubriken "Rättigheter och skyldigheter", att undervisningen ska 

bedrivas under demokratiska arbetsformer, och Fjellström (2004:215) lyfter fram att elever i 

praktiken har ett visst inflytande genom bland annat klassråd, som kan röra saker som 

klassrummets inredning, skolresor och i vilken ordning läxförhör ska läggas. Ändå är det inte 

skolans uppgift att upprätta en formell demokrati i verksamheten, där eleverna får rösta fram 

sin skolpersonal och besluta i alla frågor, då skolan ofrånkomligen är en auktoritetsutövande 

institution som står under regering, riksdag och kommun.   

   Individens frihet är ett grundläggande värde i läroplanstexterna, som kan kopplas till 

begrepp som självständighet och rätten till självstyre. Orlenius (2001: 68 ff.) menar att dessa 

ideal ska i praktiken leda till att eleverna i förlängningen blir självständiga, kritiskt tänkande 

och ansvarstagande individer. Samtidigt menar Fjellström (2004:307) att autonomiprincipen 

(principen om självbestämmande) inte kan innebära att människor får göra precis vad de vill i 

alla lägen. Han lyfter också fram att skolans uppgift, enligt formuleringar i läroplanen, är att: 

"främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar", 

vilket ställer krav på elevers anpassningsförmåga till samhällets normer (Fjellström 

2004:252).  
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2.2 Värdegrunden, svenskämnet och litteraturläsningen 

 

Att värdegrundsbegreppet förväntas genomsyra samtliga ämnen i skolan nämns inte enbart av 

Lpf 94, utan även Dahlkwist (2006) när han påpekar att värdegrunden ”ska löpa som en röd 

tråd genom hela skolans verksamhet.” (Dahlkwist 2006:21 ff.) Därför är det inte överraskande 

att man idag på skolverkets hemsida kan man läsa att all svenskundervisning bör sträva mot 

att elever: 

 

förstår språkets betydelse för identiteten och utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra i ett kulturellt 

och historiskt sammanhang, 

 

i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och reflekterar över existentiella och etiska frågor 

och fördjupar sin förståelse för människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer, 

 

genom olika texter och medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska 

värden men också medveten om destruktiva krafter att reagera emot 

 

(Citat hämtat ur kursplanen för ämnet svenska på gymnasieskolan. Skolverkets hemsida, 2011-01-

02) 

 

Att den bakomliggande värdegrunden som uttrycks i Lpf 94 har påverkat formuleringarna av 

dessa mål att sträva mot inom svenskämnet är det inget tvivel om, och det är något som Bengt 

Brodow, f.d. universitetslektor, lärarutbildare och läromedelsförfattare, samt Kristina 

Rininsland, grundskolelärare med erfarenhet av lärarutbildning och försöksverksamhet, tar 

upp i boken Att arbeta med skönlitteratur i skolan (2005). I sin bok diskuterar författarna 

skönlitteraturens plats i gymnasieskolan, och lyfter även fram syftet med 

svenskundervisningen. Brodow & Rininsland (2005) skriver att undervisningen i svenskämnet 

förväntas, genom skönlitteraturen, ”bidra till att göra eleverna förtrogna med grundläggande 

demokratiska, humanistiska och etiska värden.” (Brodow & Rininsland 2005:11) Meningen är 

att få eleverna att reflektera och utveckla sin förståelse för människor. Eftersom litteraturen 

hanterar många fält av mänsklig erfarenhet, kan eleverna genom skönlitteraturen få tillgång 

till känslor och tankar hos personer med skiftande bakgrunder, stifta bekantskap med olika 

samhällsförhållanden och leva sig in i olika människors levnadsvillkor (Brodow & Rininsland 

2005:17). 

   Liknande tankegångar har även Magnus Persson, litteraturvetare och lektor i svenska vid 

Malmös högskola, i boken Varför läsa litteratur? (2007). Persson (2007) vänder sig till dem 
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som arbetar med litteraturförmedling, och frågan om varför man ska läsa litteratur diskuteras 

och problematiseras samtidigt som författaren resonerar kring skolans svenskämne som en 

arena för litteraturundervisning, och vilken roll denna arena har haft historiskt men även kan 

tänkas ha i dagens skola. Han poängterar att litteraturläsningen spelar en stor roll i ett 

demokratiskt svenskämne, och han betonar, likt Brodow & Rininsland (2005:17), att 

litteraturläsning kan ge träning i inlevelseförmåga och perspektivbyten (Persson 2007:249).  

   Trots att skönlitteraturen och svenskämnet numera spelar en betydelsefull roll i arbetet med 

värdegrunden, har det inte alltid varit så. Jan Thavenius, lärare och forskare vid 

Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, hävdar i sin bok Svenskämnets 

historia (1999) att böcker i början av seklet spelade liten roll för ungdomarna i de svenska 

skolorna. De rättesnören och värderingar som de hade hämtade de från sitt vardagliga liv. 

Thavenius (1999) påpekar att litteraturen sakta men säkert arbetade sig in i ungdomarnas liv 

under 1800-talet, men att  

 

under de drygt hundra år som man har undervisat i litteratur, har undervisningen ständigt kritiserats för att 

mer ägna sig åt att förmedla kunskaper om författare och epoker än att låta litteraturen själv komma till tals 

eller för att ägna sig åt sådan litteratur som har mycket lite att säga eleverna. Det har enligt kritikerna funnits 

en klyfta mellan litteraturens värld och elevernas. (Thavenius 1999:26) 

 

Ser man till svenskämnets historia ser man tydligt att fastän lärare försökt nyttiggöra de 

potentialer som funnits så hamnade utbildningen ändå ”i stelbent formalism och ofruktbart 

plugg.” (Thavenius 1999:27) 

   Bruce E. Fleming, professor i engelska vid U.S. Naval Academy, diskuterar i sin artikel 

"What is the Value of Literary Studies?" (2000) den akademiska världens hållning till 

litteraturstudier under olika tider. Fleming (2000:460) menar att undervisning under 1800-

talet betonade litteraturläsning som ett sätt att skapa "bättre", mer etiskt medvetna människor. 

Detta medförde att en minimalistisk, selektiv attityd till vilken litteratur som skulle vara av 

intresse för studier gällde. Han benämner denna tid som "visdomsparadigmet", och menar att 

relationen till texter var teologisk (inställd på att finna en bakomliggande, absolut moral) och 

skulle hållas konstant och begränsad i hänseende till kanon, för att bevara västvärldens kultur 

och religion. Idag råder istället ett "kunskapsparadigm", menar Fleming (2000:462), som 

innefattar att nya, för västvärlden okända texter från hela världen hela tiden kan och bör 

inkluderas för studier. Samtidigt handlar sättet att närma sig dessa texter inte längre om att 

finna och främja en allmängiltig, entydig moral utan istället om att finna nya infallsvinklar 
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utifrån texter och dra lärdomar av mänsklig erfarenhet, eftersom vi idag har större tillgång till 

en rik variation av texter runtom i världen än någonsin tidigare (Fleming 2000:459). 

   Gunilla Molloy, som numera är fil. dr, lärarutbildare och lektor vid Stockholms universitet 

med inriktning mot språk och språkutveckling, beskriver i sin doktorsavhandling Läraren, 

litteraturen, eleven – En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet (2002) också den 

ålderdomliga litteratursynen. Molloy (2002:24) markerar att litteraturen har fått fylla olika 

funktioner, och att man under 1850-talet menade att eleverna genom litteraturstudier och 

litteraturläsning främst skulle lära sig den logiska tankegången i de litterära verken. Idag är 

det dock annorlunda, och Molloy hävdar i boken Att läsa skönlitteratur med tonåringar 

(2003) att svenskämnet blir mer demokratiskt då det närmar sig och behandlar 

samhällskonflikter, och skönlitteraturen ser hon som en grund som lämpar sig ypperligt för 

detta ändamål:    

 

Skönlitteratur och andra medier speglar och diskuterar konflikter. Att därför läsa litteratur för att lära något 

om livet, om dess möjligheter och även om dess konflikter, skulle kunna förändra skolämnet svenska i 

riktning mot ett mer humanistiskt demokratiämne. (Molloy 2003:295) 

 

Skönlitteraturen är alltså en viktig komponent i svenskundervisningen, eftersom den, precis 

som Persson (2007:6) skriver, har en förunderlig förmåga att ”tillfredsställa de mest olikartade 

behov” och att den inte bara roar och oroar, tröstar och utmanar, utan även underhåller och 

ger kunskap eftersom den låter oss se verkligheten med andra ögon än våra egna. Sådant 

gäller inte bara klassisk litteratur, utan numera ”kan man ta upp populärlitteratur som 

underlag för litteraturdiskussioner utan att omyndigförklara eller nedvärdera vare sig läsare 

eller litteratur” (Brodow & Rininsland 2005:142). Därför menar Brodow & Rininsland 

(2005:49) att det är essentiellt att läraren använder och är välorienterad inom den litteratur 

som tilltalar ungdomar, det vill säga litteratur inom genrerna fantasy, science fiction, thrillers, 

deckare och så vidare, för att kunna göra undervisningen intressant. Eftersom kursplanen i 

svenska från år 2000 är ”mycket fåordig i sitt tal om äldre litteratur, klassisk litteratur, 

kulturarvstexter eller vad man väljer att kalla det” (Brodow & Rininsland 2005:77) blir det 

upp till läraren att lyfta fram verk från olika kulturer och olika tider, och då är det viktigt att 

populärlitteraturen inte försummas. Detta eftersom ”populärkulturen spelar en central och helt 

avgörande roll i de flesta ungas liv” (Persson 2000:17). 

   Som en slutknorr på framställningen av litteraturens viktiga roll i undervisningen är det värt 

att nämna författaren och professorn i litteratur och engelska, Edward W. Said, som i sin bok 
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The World, The Text, and The Critic (1983) just tar upp litteraturens förmåga att återspegla 

samhället och dess världslighet. Han skriver: 

 

My position is that texts are wordly, to some degree they are events, and, even when they appear 

to deny it, they are nevertheless a part of the social world, human life, and of course the historical 

moments in which they are located and interpreted. (Said 1983: 4) 

 

Said (1983:4) hävdar alltså att litteraturen, även om den inte är sanningsenlig i ordagrann 

betydelse, oundvikligen är närvarande i verkligheten, i sociala och politiska sammanhang och 

direkt i mänskligt liv. Det är inte alltid man kan tyda ett visst skönlitterärt verks andemening, 

men den är möjlig att koppla till samhället och den verklighet som existerar omkring oss. 

Därför är litteraturen, precis som Persson (2007:6) nämnde, ett viktigt inslag i skolan och i 

undervisningen. 

2.2.1 Metoder vid värdegrundsarbete med skönlitteratur  

 

Aidan Chambers, uppskattad barn- och ungdomsförfattare, menar i sin bok Böcker inom oss 

(1993) att arbete med skönlitteratur och samtal om böcker är ett betydelsefullt inslag i barns- 

och ungdomars socialisation. I grunden är litteratursamtal, enligt Chambers (1993:23), ett 

gemensamt begrundande där själva samtalen i sig leder oss till att tolka texten gemensamt på 

det sätt vi finner lämpligast för att sedan kunna ge form åt de tankar och känslor som boken 

väckt inom oss. Han hävdar därtill att resonemang och samtal om bra böcker är en 

betydelsefull sysselsättning i sig, men att boksamtal även är  

 

den bästa övning man kan få för att kunna föra givande samtal om annat. Så när vi hjälper barnen 

att samtala kring det de läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig om annat i livet. 

(Chambers 1993:10)  

 

För att en lärorik litteraturundervisning av detta slag ska äga rum behöver lärarna dock 

didaktiska metoder som de kan använda sig av och applicera i klassrummet. Professor 

Thomas Englund, författare till rapporten Deliberativa samtal som värdegrund - historiska 

perspektiv och aktuella förutsättningar (2000), är en givande källa då det just gäller "det 

praktiska arbetet med skolans demokratiska värdegrund" (Englund 2000:5). Han redogör för 

begreppet ”det deliberativa samtalet”, som tillkommit inom nutida demokratiforskning och 
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spelat en viktig roll vad gäller skolverksamhetens demokratiska fostransuppdrag (Englund 

2000:3). Det deliberativa samtalet kan definieras på följande vis: 

 

Med deliberativa samtal förstås här samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas mot 

varandra med ‟en strävan efter att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, söka 

argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter att finna värden och 

normer som alla kan enas om‟ (Englund 2000:5) 

 

Deliberativa samtal diskuteras även av Molloy (2003:302-303) som knyter begreppet till 

diskussioner om skönlitteratur i klassrummet. Begreppet beskrivs, i likhet med citatet ovan, 

som ett samtal som involverar att eleverna uttrycker sina egna idéer och framförallt lär sig 

lyssna på andra, utan att varken uppfattningar eller individer utesluts på förhand. Eftersom 

läsning kan ses som en social aktivitet kan eleverna genom att föra deliberativa samtal 

utveckla den språkliga förmågan, tänkandet, samt förmågan att under demokratiska former 

föra en livlig diskussion. Även Brodow & Rininsland (2005:17) betonar läsning som en social 

aktivitet, vilket skapar ett ypperligt tillfälle för lärare att lyfta fram situationer där elever kan 

samtala kring texter och genom sina reaktioner berika varandras förståelse av litteraturen. 

Enligt den deliberativa samtalsmodellen ska skilda synsätt och argument systematiskt mötas 

och ställas mot varandra, på ett sätt så att den andres ståndpunkt och argument respekteras. 

Precis som Englund (2000) menar Molloy (2003:302) att det bör finnas en strävan efter att 

komma fram till en tillfällig överenskommelse under samtalen. 

   Som exempel på ett deliberativt samtal tar Molloy (2003:301) upp en lärare som 

tillsammans med eleverna läst en kontroversiell text om en pojke som slår sin flickvän. 

Arbetet inleddes med att eleverna fick läsa texten högt. Efter högläsningen fick eleverna 

skriva ner sina första spontana kommentarer på texten, samt läsa upp dessa för klassen. 

Eleverna delades sedan in i grupper, där varje grupp skulle representera en person i texten. 

Varje grupp fick sedan baserat på sin roll som en av personerna i texten formulera argument, 

för att sedan ta ställning för den person de representerade i en argumentation mellan 

grupperna.  

   Denna aktivitet liknade en livlig diskussion som skulle kunna äga rum utanför skolan, men 

som med det deliberativa samtalets hjälp kunde genomföras med vuxennärvaro i 

klassrummet. Det fanns ett ämne som eleverna kunde diskutera, med hjälp av en text som 

lyfte fram detta ämne. Eleverna kunde även gå tillbaka till texten för att se hur personerna 

löste konflikten. Eleverna fick lära sig "formerna för ett demokratiskt samtal om konflikter" 
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(Molloy 2003: 302). Persson (2007: 254) prisar denna metod då han menar att den fungerar 

som ett sätt att undvika att litteraturundervisningen får formen av ren färdighetsträning.  

   En annan metod som Molloy belyser i sin bok Reflekterande läsning och skrivning (2008) är 

läslogg. Molloy (2008:80-82) menar metoden innebär att elever fattar pennan och formulerar 

sina tankar, frågor, associationer, kritiska funderingar och erfarenheter kring texten innan de 

deltar i diskussioner med kamrater. Molloy menar att det är enklare att läsa upp något skrivet 

än att ge sin åsikt som svar på en oväntad fråga. Dessutom kan läraren använda elevernas 

logganteckningar som utgångspunkt för diskussioner i klassen och lyfta fram elevernas tankar 

för att visa att deras bidrag är betydelsefulla inslag i undervisningen. Läraren kan även 

berömma elever inför klassen och belysa formuleringar från dem som inte är vana att ta 

utrymme och uttrycka sig högt i klassen. På så vis främjas ett demokratiskt och jämlikt 

arbetssätt i klassrummet, då talängsliga och blyga elever får stöd i att förmedla tankar. För att 

läsloggsmetoden ska bli framgångsrik hos eleverna krävs att det görs tydligt för dem vad de 

förväntas skriva i logganteckningarna och i vilket syfte. En öppningsfråga kan vara "vad fäste 

du dig vid i den här texten?" (Molloy 2008: 81). Även språkvetaren Olga Dysthe, som arbetar 

vid universitetet i Bergen, nämner loggboksmetodik i sin bok Det flerstämmiga klassrummet 

(1996), där hon under en observationsperiod använde klassrummet som sin forskningsarena. 

Hon studerade ett antal klasser och kom fram till att klassloggboken  

 

gav eleverna tillfälle att gå in i en dialog med sig själva rörande lektionens innehåll och reflektera 

över hur det som de lärt sig där och då hängde samman med det de hade lärt sig innan och med 

deras tidigare erfarenheter. (Dysthe 1996: 103)   

 

Observationerna och analyserna fick Dysthe (1996) att inse att loggboksmetodiken, ofta 

omedvetet, ledde eleverna till att göra associationer mellan ”dåtid och nutid, mellan den 

historiska situationen och elevens personliga liv samt mellan kunskaper som kom från olika 

håll.” (Dysthe 1996: 103)  

   En metod som i likhet med Molloys (2008) läslogg och Dysthes (1996) klassloggbok 

fungerar som riktad skrivning och som kan stärka inlevelsen är enligt Brodow & Rininsland 

(2005: 166) att låta eleverna skriva personliga brev. Som exempel på denna metod lyfter de 

fram en lärare som låtit eleverna skriva brev som om de vore invandrare i ett annat land, i 

samband med att de läst Utvandrarna. Brodow & Rininsland (2005) menar att generellt är det 

vanligt att eleverna får skriva brev till huvudpersoner i berättelser och tala om hur de reagerat 

på deras beteenden eller upplevelser. På detta sätt får eleverna ta personlig ställning och sätta 
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sig in i hur huvudpersonen tänker och känner. Förmågan att leva sig in i andras livsvillkor, 

tankar och känslor kallar Persson (2007: 249) för narrativ fantasi.  

2.2.2 Problematik och förhållningssätt vid litteraturdiskussioner 

 

Då litteraturläsning ligger till grund för diskussioner i klassrummet ställs särskilda krav på 

läraren, menar Brodow & Rininsland (2005: 174). De menar framförallt att läraren måste ta 

hänsyn till det faktum att elever har olika lätt för att läsa och uttrycka sig. Svårighetsnivån på 

samtalet behöver på så vis variera från enkla teman till mer komplexa frågor som kan utmana 

elever då det gäller litteratursamtal. En förutsättning för givande litteratursamtal är också att 

läraren känner elevgruppen väl, och detta gäller många aspekter av gruppen. Vilka elever som 

är talängsliga, vilka elever som vill briljera för att få betyg, och vilka spänningar det kan 

finnas inom gruppen är aspekter som läraren måste ta i beaktande, samtidigt som kännedom 

om elevers intressen och hemmiljöer är viktigt (Brodow & Rininsland 2005: 174-175).  

   Som vi nämnde i kapitel 2.1.2 ska skönlitteraturen i undervisningen främja 

inlevelseförmåga och perspektivbyten. För att denna ambition ska infrias krävs enligt Persson 

(2007: 249) att svenskämnet utvecklar en slags demokratisk, kulturanalytisk kompetens som 

involverar kritiskt tänkande, kunskap kring olika kulturer, samt slutligen narrativ fantasi. 

Narrativ fantasi innebär förmågan att leva sig in i hur andra människor, som lever under andra 

levnadsförhållanden, tänker och känner (Persson 2007: 257). Det demokratiska svenskämne 

som Persson (2007: 248) diskuterar ska konstrueras så att det tar sin utgångspunkt i elevers 

egna erfarenheter och i frågor som lärare och elever tillsammans förhåller sig till och 

problematiserar genom läsning och andra estetiska uttrycksformer.   

   För att elevers egna erfarenheter och frågor ska lyftas fram och diskuteras fordras ett 

förhållningssätt där läraren dels inte undviker känsliga samtalsämnen, och inte heller 

förväntas sitta inne med alla svar på elevernas frågor (Molloy 2003: 311). Risken kan annars 

vara att lärare undviker känsliga ämnen eller svåra dilemman utan säkra svar, vilket kan leda 

till att eleverna får känslan av att vissa saker får man inte prata om i skolan (Molloy 2003: 

311).  

   Molloy (2003: 311) menar att litteratursamtal fordrar en speciell lärarroll, där läraren i 

egenskap av läsare erkänner komplexiteten och tyngden i de frågor eleverna kan ställa, 

snarare än gör anspråk på att sitta inne med absoluta svar. Läraren bör läsa texter tillsammans 

med eleverna, för att sedan diskutera, tolka och problematisera det lästa materialet (Molloy 

2003: 312). Genom att litterära texter som innehåller svåra samhällsfrågor eller dilemman 
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som eleverna vill diskutera kan läraren, menar Persson (2007: 254), också motivera varför 

litteratur ska läsas i undervisningen. Texterna kan få en relevans för eleverna då de tar upp 

problem och frågor eleverna särskilt önskar diskutera.  

   Brodow & Rininsland (2005: 145) har tittat närmare på hur litteraturdiskussioner kring 

svåra samhällsfrågor genomförts rent praktiskt ute på skolor. Gymnasieläraren Maria, som 

presenteras som en av de pedagoger författarna följt, har försökt koppla temaläsning till 

elevernas vardag genom att låta eleverna läsa texter rörande könsroller och mobbning, ämnen 

som eleverna själva fått välja för diskussion (Brodow & Rininsland 2005: 147). Ett stort 

problem, menar hon, är att lärare ute på skolorna är rädda för att ta upp det kontroversiella. 

Drogmissbruk, våldtäkt, rasism och misshandel är fenomen som lärarna ofta vägrar diskutera 

med eleverna, trots att dessa fenomen finns ute i det verkliga livet och trots att eleverna även 

kan ha erfarenhet av dem (Brodow & Rininsland 2005: 147).     

   Skolan är en betydande mötesplats för tonåringar av olika bakgrund och kön, och av den 

anledningen får lärare inte vara rädda att ta upp provocerande och känsliga diskussionsämnen 

som kan beröra eleverna samt "hjälpa dem att se sig själva och andra både i ett historiskt och 

socialt perspektiv", menar Brodow & Rininsland (2005: 151). Om detta ska ske i praktiken 

behöver läraren ha kännedom om olika texter och deras lämplighet för olika åldersgrupper 

(Brodow & Rininsland 2005: 152).  

   Persson (2007: 35) diskuterar problematiken kring diskussioner om samhällskonflikter, och 

knyter an till värdegrundsformuleringarna, då han menar att dessa kan väcka en tro på 

förenklade skenlösningar på sociala konflikter. Läroplaner uttrycker en önskan om hur 

tillståndet i samhället borde vara, och inte en beskrivning om hur det faktiskt ser ut 

verkligheten, därför är läroplanerna tempus futurum (Persson 2007: 61). Man får därför inte 

neutralisera, förenkla och förneka samhällskonflikter under diskussioner och agera som om 

det önskvärda tillståndet som det uttrycks i värdegrundsformuleringarna redan är här och kan 

tas för givet (Persson 2007: 61). 
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2.3 Skönlitterära verk för vår studie  

 

I nästkommande två avsnitt ämnar vi sammanfatta handlingen i Harry Potter och De vises 

sten samt Låt den rätte komma in (2005), som är de skönlitterära verk vi kommer att utgå 

ifrån. Vi ämnar även belysa och diskutera de litterära genrerna som verken kan relateras till.  

2.3.1 Harry Potter och De vises sten 

 

Harry Potter och De vises sten (2010) inleds med att två professorer från trollkarlsskolan 

Hogwarts placerar huvudpersonen Harry Potter i sin mosters familj då han är ett år gammal, 

efter det att hans föräldrar mördats av bokens antagonist Voldemort. Voldemort, som beskrivs 

som den mäktigaste trollkarlen i världshistorien, försvann mystiskt efter morden, och han 

lyckades inte döda den lilla pojken Harry, som hädanefter bär ett blixtliknande ärr i pannan 

som minnesmärke av attentatet. Tidigt i berättelsen får vi veta att det finns en värld av 

trollkarlar och magi som existerar parallellt med den icke-magiska världen (även kallad 

mugglarvärlden).  

   Till den sistnämnda hör Harry Potters styvfamilj, som inte ser med blida ögon på det som är 

magiskt och avvikande. Förutom att Harry mobbas av den ständigt premierade sonen i huset, 

Dudley, ser familjen också till att huvudpersonen får bo i ett skrymsle under trappen och 

ständigt vara utan allt det som styvfamiljens biologiska son kan unna sig – d.v.s. god mat, 

egna kläder och underhållning. Denna behandling pågår i tio år, men på Harrys elfte 

födelsedag börjar en rad brev mystiskt anlända till huset. Styvfamiljen gör allt för att Harry 

inte ska kunna ta del av breven, men slutligen stormar Hogwartsvaktmästaren Hagrid in 

genom dörren under stor dramatik och berättar sanningen för Harry Potter – nämligen att hans 

biologiska föräldrar var magikunniga och att han blivit antagen till trollkarlsskolan Hogwarts. 

   Hagrid tar sedan Harry till en hemlig shoppinggata i London där de inhandlar allt som 

behövs inför kursstarten på Hogwarts. Harry får då veta att han är berömd bland trollkarlar 

som ”pojken som överlevde”. För att komma till trollkarlsskolan tar protagonisten ett tåg, 

även det dolt för den icke-magiska världen. Under resans gång lär han känna familjen 

Weasley, en ytterst fattig familj med många barn studerandes på Hogwarts. Potter får också 

stifta bekantskap med Draco Malfoy, som varnar honom för att umgås med det han benämner 

som ”fel sällskap” och ”slödder”, samtidigt som han gör det tydligt att han menar bland annat 

familjen Weasley. Harry Potter avvisar dock Malfoy, vilket banar väg för en rivalitet som 

löper genom hela romanserien.  
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   Hogwarts är som skola indelad i olika elevhem. Slytherin beskrivs som ett hus för de som är 

ambitiösa, kvicktänkta och listiga. Det är från det elevhemmet Voldemort kommer. 

Sorteringen av elever till de olika elevhemmen sker genom en magisk hatt som de nyanlända 

sätter på huvudet, för att få veta var de hör hemma. Hatten föreslår först Slytherin för Harry 

Potter, men då huvudpersonen verkligen inte vill till det elevhemmet placeras han istället i 

hemmet Gryffindor tillsammans med sin nyfunne vän Ron Weasley. Tillsammans lär de sig 

om trolldrycker och flygande kvastar, genom ett återkommande sportevenemang på skolan 

vid namn Quidditch.  

   De lär också känna flickan Hermione Granger, en flitig student med en tendens att ständigt 

rätta pojkarna då de exempelvis uttalar besvärjelser fel. Efter att Ron Weasley fällt en 

kommentar om hur besvärlig Hermione kan vara blir hon sårad och stänger in sig på skolans 

toaletter. Vid detta tillfälle kommer en varelse in på skolan som av personalen benämns som 

”ett troll”, och alla elever uppmanas att lämna det farliga området. Harry och Ron försöker 

varna Hermione, vilket leder till en konfrontation med varelsen på skolans toalettområde. 

Hermione sitter skräckslagen i ett hörn och gråter medan Harry och Ron kämpar mot varelsen 

och genom magi besegrar den. Hermione tar sedan frivilligt på sig skulden för att Harry och 

Ron befann sig i närheten av varelsen istället för att evakuera som de andra eleverna, och ett 

vänskapsband knyts mellan de två pojkarna och Hermione.   

   Under berättelsens gång visar det sig att allt inte står rätt till på skolan. En lärare med 

anknytning till Slytherin, som är fruktad av huvudpersonerna, verkar försöka stjäla ett 

betydelsefullt föremål från skolans underjordiska valv. Detta blir en av huvudintrigerna i 

boken, och det visar sig att en professor vid namn Quirell under lång tid arbetat för att komma 

över de vises sten, ett föremål som skulle kunna skänka nytt liv och odödlighet åt 

antagonisten Voldemort, genom en trolltryck producerad med hjälp av stenen.  

   Vänskapstrion bestående av Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger löser 

mysteriet med de vises sten, och i bokens upplösning blir de tvungna att gå igenom en rad 

prövningar, som var och en involverar att huvudpersonerna använder sina specifika 

färdigheter. För Hermione betyder detta att hon får använda sina skolkunskaper för att lösa en 

logisk gåta, medan Ron blir tvungen att göra en uppoffring och utsätta sig själv för stor fara i 

ett enormt schackspel med levande pjäser. I slutändan blir det Harry Potter ensam som 

konfronterar antagonisten, som visar sig vara Voldemort själv i form av ett andra ansikte på 

professor Quirell, som legat bakom försöket att stjäla de vises sten.  

   Återigen görs ett försök att döda Harry Potter, men då Voldemort (med hjälp av Quirells 

fysiska form) rör vid honom tar han istället själv skada. Senare förklarar Dumbledore, rektor 
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för Hogwarts, att antagonisten inte kunde skada Potter på grund av den kärlek hans biologiska 

mor skänkt honom innan hon dog, en uppoffring Voldemort inte kunde förstå. Berättelsen 

slutar med att de vises sten förstörs, skolan håller en terminsavslutning och Harry Potter åker 

hem till sin styvfamilj, fast besluten att inte tala om för dem att han inte får använda magi 

utanför skolan. 

 

Utöver verkets handling är det också relevant att se till verkets genre. I världar av ljus, 

världar av mörker diskuterar Annika Johansson (2009) fantasyns litterära rötter. Hon menar 

att fantasy är, som genrebegrepp, tämligen brett med olika underordnade subgenrer, men det 

finns ändå kännetecken som ringar in hela fantasybegreppet. Det handlar om stora, 

äventyrliga berättelser på liv och död, om kampen mellan gott och ont (Johansson 2009: 82). 

Det finns ofta en enkel indelning mellan ont och gott som i många fall inte problematiseras i 

de litterära verken. Ett annat kännetecken är längden på verken. Johansson (2009: 84) menar 

att fantasy är "de långa sviternas marknad"; tidiga verk inom genren skrevs som trilogier, för 

att i mer extrema fall omfatta 22 volymer.  

   Som ett modernt exempel på detta lyfter hon fram Harry Potter-serien och betonar att när ett 

verk inom genren vinner publikens gunst kan sviten sedan fortsätta med nya delar. Harry 

Potter-serien benämns som nutidsfantasy – Harry har sina rötter i ett nutida England, den 

ordinära "mugglarvärlden", men samtidigt existerar parallellt med denna värld också skolan 

Hogwarts med sin magiska och mytiska tillvaro (Johansson 2009: 96).  

   Mytisk fiktion är ett uttryck som pekar på att fantasyförfattarna använder sig av myter och 

mytologiska fenomen och figurer som finns i vår litterära tradition, snarare än att de hittar på 

och skapar ny mytologi (Johansson 2009: 98). Harry Potter-serien innehåller varelser som är 

hämtade ur de brittiska öarnas mytologi och folklore. Johansson (2009: 99) menar att J.K. 

Rowling, författaren till Potter-serien, gått tillbaka till den ursprungliga mytologins skildring 

av varelser som jättar och troll, snarare än att använda sig av de versioner som moderna 

barnsagor bidragit med, där varelserna ofta är snälla och dumma snarare än livsfarliga som i 

Rowlings verk.   

   Inom genren fantasy finns speciella byggstenar, menar Johansson (2009: 87), där 

fantasymiljön beskrivs som medeltidspräglad med en låg teknisk nivå och feodala 

maktstrukturer. Gamla traditioner betonas, och det är kungar, drottningar, ädlingar och annat 

fint folk som besitter den världsliga makten genom gammaldags militär och ekonomisk makt. 

Fantasygenrens föreställningsvärld är med andra ord ofta präglad av klassamhällen, feodalism 

och en konservativ, ofta tusenårig samhällsordning, som trots sin ålder inte utvecklats socialt 
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eller tekniskt (Johansson 2009: 133). Den sociala ordningen är given och ifrågasätts sällan av 

karaktärerna, som i många fall är nöjda med sin lott (Johansson 2009: 131). På så vis har 

frågan om klass väldigt sällan debatterats av författare inom genren.  

   Johansson (2009: 88) menar att ett välanvänt berättargrepp inom genren fantasy är att låta 

en eller flera unga, oerfarna, huvudpersoner från enkla förhållanden axla huvudrollerna i 

berättelsen och på så vis skapa en relation till läsaren som själv är lika oinvigd i verkets 

föreställningsvärld som huvudpersonerna. Därmed betonas också resandet i många former av 

fantasy, det ska ständigt finnas nya platser och miljöer att förundras över. För att läsaren ska 

kunna följa med i verken fordras då som en effekt av detta kartor, och även ordlistor över de 

nya begrepp och påhittade fenomen som förekommer i böckerna.  

   En annan byggsten för fantasygenren är så kallade intrigkuponger (Johansson 2009: 89-90). 

Dessa benämns som de magiska föremål (t.ex. ringar, svärd eller reliker) som karaktärerna i 

berättelsen behöver för att besegra antagonisterna (ondskan). Dessa föremål ger ett övertag 

och de goda vinner för att de har dessa föremål. Även här tar Johansson (2009: 89-90) upp 

Harry Potter-serien som exempel, och pekar på de "horrokruxer" huvudpersonerna behöver 

för att besegra den onde Voldemort. Föremålen blir "kuponger" på så vis att hjältarna reser 

omkring och samlar ihop dem, för att sedan "lämna in" dem i slutstriden mot det onda. 

Johansson (2009: 90) menar att fantasyförfattare väver in dessa intrigkuponger för att bland 

annat ge hjältarna en anledning att utforska världen. Ytterliggare en byggsten i genren är 

profetian som ofta levereras genom kryptiska ledtrådar, exempelvis i drömmar, och ofta är det 

först i upplösningen som profetian blir fullt begriplig.  

   Johansson (2009: 91) menar att det ofta finns en machosymbolik inom fantasygenren, med 

betoning på makt, våld och maskulinitet. Denna machosymbolik manifesteras exempelvis 

genom det symboliska värde svärdet och andra vapen bär upp inom fantasylitteraturen. 

Exempel på detta är Aragorns svärd Narsil i Ringentrilogin, Arthurs Excalibur och svärdet 

Callandor i Sagan om Drakens återkomst.  
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2.3.2 Låt den rätte komma in 

 

Låt den rätte komma in (2005) är John Ajvide Lindqvists populära vampyrroman som nu 

filmatiserats två gånger – en gång i Sverige med regi av Tomas Alfredsson och en gång i USA 

med regi av Matt Reeves. 

   Boken är en mörk barndomsskildring vars protagonist, Oskar, utsätts för grov mobbning 

både i och utanför skolan. Boken tar upp frågor och situationer som rör många ungdomars 

mardrömslika skolgång, och vi får följa med då protagonisten planerar den ultimata hämnden 

på de personer som utsätter honom för kränkande behandling. Samtidigt som romanen tar upp 

dessa allvarliga frågor och ställer dem i ljuset, väver den även in teman som ensamhet och 

visar hur det ensliga tillståndet kan förena två utsatta själar.  

   Berättelsen tar sin början 1981 i Blackeberg, en förort norr om Stockholm. Romanens 

protagonist, den tolv år gamla Oskar, befinner sig i skolan och vi får följa med när han blir 

verbalt och fysiskt trakasserad på en av skoltoaletterna. På kvällen vindlar sig snön ned från 

skyn i Blackeberg och Oskar står och slipar en kökskniv i knivslipen i köket. Han är ensam i 

lägenheten och han planerar att gå ut och avreagera sig i skogen. Han lindar tidningspapper 

om kniven, stoppar den innanför byxlinningen och bestämmer sig för att gå ut. Han tänker 

tillbaka på den förnedrande behandling han utsatts för, formulerar sin hämnd, tänker på hur 

han ska gå tillväga för att förgöra sina plågoandar som dag in och dag ut terroriserar honom i 

skolan.  

   Modern, som beskrivs som omtänksam, är inte hemma. Förutom modern har Oskar inga 

riktiga vänner. Fadern har sedan länge flyttat till Norrtälje, och Oskar åker och besöker 

honom då och då. Relationen dem emellan porträtteras till en början som hängiven och 

kamratlig, men snart får vi veta att fadern har alkoholproblem som medför att han gärna tar 

sig en sup med vännerna även när Oskar är där. Detta får Oskar att se rött och han träffar 

därför inte sin far så ofta som han egentligen skulle vilja. De personer som befinner sig i 

Oskars ålder och som han ibland umgås med hör endast av sig då de inte har annat för sig. 

Oskar skildras som en ensam själ både i skolan och i hemmet och även om modern finns där 

för honom, är hon inte en ”vän” i den bemärkelse han suktar efter. 

   Den konstanta ensamheten får sitt slut då han träffar en flicka, Eli, på gårdens 

klätterställning. Hon är smutsig, luktar illa och är dåligt klädd trots att vinterkylan hårt pustar 

omkring dem. Oskar och Eli börjar samtala och spenderar de kulna kvällarna med varandra på 

gårdens lekplats. Oskar får veta att han och Eli är grannar och att Eli har flyttat till Blackeberg 
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med sin far Håkan. Trots att nyfikenheten kring denna besynnerliga flicka växer inom Oskar, 

får han kontinuerligt höra av Eli att de inte kan vara vänner. 

   De kommande dagarna börjar märkliga saker inträffa i Blackeberg. En pojke hittas mördad 

och tappad på blod, och Oskars moder varnar honom för att gå ut på kvällarna. En mördare 

går lös i Blackebergstrakten och modern vill inte riskera att hennes ende son faller offer för 

gärningsmannen. Polisen börjar utreda brottet och vi får veta att Elis påstådda far, Håkan, 

ligger bakom handlingen. Med en tryckbehållare innehållande bedövningsgas utför han 

dåden, söver ned sina offer och tappar dem sedan på blod. Läsarna anar oråd, och vi får snart 

veta att blodet är till för Eli som i själva verket är en vampyr. 

   Trots Elis mystiska förflutna och hemska natur fördjupas vänskapen mellan Oskar och 

henne. De kommunicerar med varandra genom knackningar i väggen och snart släpper Oskar 

in Eli i sitt rum. På många sätt blir de själsfränder, hon blir hans inspiration och sporre till 

bättre självförtroende. Hon peppar honom, talar om för honom att stå på sig, att hon finns där 

för honom. Hennes ord påverkar Oskar och han börjar träna simning efter skolan.  

   Trots Oskars nyvunna vänskap fortsätter mobbningen i skolan, och Oskar bestämmer sig för 

att hämnas. Han tar sig in på skolan när alla har gått hem och eldar upp översittarnas bänkar. 

Följderna blir större och värre än han någonsin räknat med, och plågoandarna bestämmer sig 

för att göra honom riktigt illa denna gång. De tar sig in i simhallen under en träning, lurar iväg 

simtränaren och gör klart för Oskar, som värmer upp i bassängen, att det är dags för 

vedergällning. De trycker ned hans huvud under vattnet och just som den sista luften ska gå ur 

Oskar hör han att något störtar in genom fönstret, har ihjäl mobbarna och befriar honom. 

Romanen slutar med att Oskar, tillsammans med Eli, lämnar sitt hem utan moderns vetskap. 

    

Vad finns det då för genrekonventioner att ta i beaktning då det gäller skräcklitteraturen? I 

den tidigare upplagan av I världar av ljus, världar av mörker (1996) lyfter Johansson upp 

skräck som en litterär genre. Hon poängterar att skräck i amerikansk mening ibland får 

benämningen ”‟new american gothic‟” (Johansson 1996: 7). Men vilka ingredienser har då 

den gotiska romanen, som både kan definieras som dåtida skräckberättelse och samtidigt vara 

förfader till den nyare, samtida skräckgenren? Johansson (1996: 127) påpekar att det inte är 

lätt att komma till tydliga slutsatser, och hävdar att ”Skräcklitteraturen är om möjligt ännu 

mer varierad än fantasyn” (Johansson 1996: 127), men att det ändock finns en mängd 

beståndsdelar som kan lyftas fram som karakteristiska för dåtidens gotiska romaner (stora 

slott, släktförbannelser, häxor och så vidare) och samtidens skräcklitteratur. Ett av de 

kännetecken som fanns i den dåtida, gotiska romanen och även påträffas i vår samtida 
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skräckroman Låt den rätte komma in (2005), är den framträdande kärlekshistorien mellan en 

flicka och en pojke. Johansson nämner att ”Finns det en flicka så finns självklart en ung man, 

eftersom ingen underhållningsberättelse tycks kunna leva utan en kärlekshistoria” (Johansson 

1996: 12), vilket är precis vad som driver John Ajvide Lindqvists skräckroman. Den sakta 

växande kärleken mellan Oskar och Eli är som ett kugghjul som varsamt snurrar i bakgrunden 

och för handlingen framåt till den slutliga uppgörelsen.  

    Ett annat viktigt inslag som Johansson hävdar är genretypiskt för skräck är att det finns en 

lidande förälder ”till någon av huvudpersonerna” och att en stor hemlighet, ”i fråga om arv 

eller härkomst” (Johansson 1996:13), existerar och gör sig påmind. Båda dessa kryddor finns i 

Låt den rätte komma in (2005), där Oskars mor är den lidande föräldern och Elis existens och 

tillkomst eller tillblivelse är den stora hemligheten. 

   Vidare påpekar Johansson att övernaturliga inslag, trots att de inte alltid förekommer i 

skräcklitteratur, ändå är standard och en viktig ingrediens. Ett av dessa är givetvis vampyren, 

som enligt Johansson ”har utvecklats till något helt annat än den folktrons snuskiga 

gengångare han var från början” och att vampyren i sig ofta inte porträtteras som ett monster, 

utan kan vara ”berättelsens huvudperson och rentav hjälte.” (Johansson 1996: 131) Dessa 

övernaturliga drag och inslag av vampyrism existerar tydligt i Låt den rätte komma in (2005), 

och vi ser också tydligt att Lindqvist inte efterliknar den traditionella bilden av vampyren, 

utan skapar en egen tolkning av vad vampyrer är. Hans vampyr – Eli – blir en katalysator för 

både positiva och negativa händelser för karaktärerna i romanen. De oförklarliga och 

översinnliga inslagen blir nästan en kritik av samhället, eftersom det – för karaktärerna i 

boken – just krävs inslag över övernaturlighet för att vardagliga problem ska bli lösta.  

2.4 Tidigare forskning om de skönlitterära verken 

 

Ämnet värdegrund är ett stort område kring vilket det har skrivits en mängd litteratur och 

forskning. Detsamma gäller litteraturen och litteraturarbetet med eleverna i skolan – inom 

området har skrivits ett flertal didaktiska och pedagogiska böcker som vi har tagit del av för 

att kunna genomföra denna studie. När det gäller specifikt J. K Rowlings Harry Potter och De 

vises sten samt John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in finns ingen tidigare forskning 

som tar upp en kombination av ämnena den svenska skolans värdegrund (i Lpf 94), hur den 

förhåller sig till böckerna samt hur de kan diskuteras och uppmärksammas i klassrummet med 

eleverna. Dock finns det givetvis forskning som gjorts på Harry Potter med ungefär samma 

vinkling, och den tänker vi presentera här. Låt den rätte komma in har inte fått samma 
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behandling som Harry Potter på forskningsfronten, och därför tar vi inte upp någon forskning 

angående Lindqvists verk här. 

   Kring Harry Potter-böckerna har det skrivits en mängd uppsatser och kritiska studier. I 

Sverige har Elin Sandqvist vid Lunds universitet berört frågan ”Harry Potter och 

värdegrunden” där hon försökt utläsa en specifik värdegrund i Harry Potter och kontrasterat 

den med den svenska skolans värdegrund. Hon jämför skolan i Harry Potter-böckerna 

(Hogwarts) med den svenska skolan och resonerar kring värdegrunden i anknytning till J. K 

Rowlings böcker.  

   Den första svenska boken som skrivits om J.K. Rowling och Harry Potter som fenomen är 

Den lille trollkarlen av Evastina Törnqvist (2002). Boken innehåller diskussioner och 

analyser av Rowlings verk, men också reflektioner och redogörelser för varför Potter-serien 

både uppnått sin stora popularitet och legat till grund för kontroverser i flera kretsar. Hon 

behandlar det faktum att J. K Rowling i Harry Potter och De vises sten (2010) till stor del 

ironiserar och driver med normer om vad som anses vara normalt i samhället. Som exempel 

lyfter hon fram Harry Potters värdfamilj, som i berättelsen skildras som de sista som någonsin 

skulle kunna vara inblandade i några mystiska konstigheter, och som med stolthet klassar sig 

själva som helt normala. Harry Potter betraktas som avvikande av familjen, då han besitter 

magi och dessutom umgås med likasinnade på Hogwarts. Genom att behandla frågor rörande 

samhällets norm kontra det som ses som avvikande menar Törnqvist att Rowling står "mot 

normen och för ett mångkulturellt samhälle." (Törnqvist 2002:25) 

   Sedan finns ett flertal uppsatser som har skrivits i Reading Harry Potter Again – New 

Critical Essays (2009), där en mängd olika författare behandlar olika teman. Essäerna berör 

religion och moral, politiken i Harry Potter samt den sociokulturella påverkan av Harry 

Potter-böckerna. Denna bok, precis som Critical Perspectives on Harry Potter (2009), har 

givit oss inspiration och satt igång reflektioner som har varit viktiga för att se Harry Potter i 

ljuset av värdegrundsarbetet.  

   Critical Perspectives on Harry Potter (2009) har ett liknande upplägg som Reading Harry 

Potter Again – New Critical Essays (2009) och består av fyra delar eller kapitel, där varje del 

berör en specifik fråga eller ett tema. Kapitlen har delats upp i: Perspektiv på identitet och 

moral, kritiska och sociologiska perspektiv, läs- och skrivkunnighet och tolkningar samt 

kulturella studier och mediala perspektiv. 
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Harry Potter-böckerna är inflytelserika och läses av barn, ungdomar och vuxna överallt i 

världen. Peggy Lin Duthie lyfter, i Reading Harry Potter Again (2009), fram Harry Potter-

böckernas inverkan och betydelse när hon citerar essäförfattaren Giselle Liza Anatol (2003): 

 
‟it cannot be stated enough times that works for children and young adults have incredible 

influence. This body of literature is a powerful tool for inculcating social roles and behaviors, 

moral guides, desires, and fears.‟ (Duthie 2009:31) 

 

Det inflytande som Harry Potter-böckerna har tas även upp av essäförfattaren och läraren 

Megan L. Birch när hon i boken Critical Perspectives on Harry Potter (2009) skriver att 

elevernas entusiasm gällande J. K Rowlings bokserie fick henne själv att börja läsa, och att 

hon själv blev ”engrossed in a seemingly familiar school story with hackneyed images of 

teachers and school administrators, both positive and negative portraits.” (Birch 2009:104) 

   Hon skriver vidare att hon upptäckte att de flesta av lärarna på Hogwarts (skolan i vilken 

Harry Potter går) är typiska karikatyrer. Detta gäller inte bara deras utseende, utan även deras 

klädstil, deras ämnen och de instruktioner de ger sina elever. Precis som det ofta är i 

fantasyberättelser så menar essäförfattaren att karaktärerna (och specifikt lärarna) som 

presenteras ofta bygger på utpräglade klichéer, där poler och motpoler genomgående 

förekommer och där ”onda” och ”goda” lärare lyfts fram (Birch 2009:104). 

   Birch (2009:114) diskuterar även den läroplan och skolinstitution som existerar i Harry 

Potter. Hon lyfter fram att många läsare kan relatera till den tävlingsinriktade situationen som 

finns på Hogwarts, eftersom elever överallt i världen blir uppdelade efter studieinriktning och 

personliga val. I Harry Potter och De vises sten (2010) blir eleverna uppdelade via en 

sorteringshatt, som bestämmer vilka elever som ska tillhöra ett visst elevhem. Denna sortering 

är grundad på deras familjesituation. Birch (2009:114) menar vidare att en stark student 

ibland kan påverka sorteringshattens beslut (något som Harry Potter gör). Denna uppdelnings- 

och sorteringsmetod är essentiell att fundera över, eftersom den ”affects students‟ experiences 

in and out of classrooms, and it affects the social order and learning at school.” (Birch 

2009:114) 

   Man skulle alltså kunna säga att sorteringshatten delar upp eleverna efter samhällsklass, 

vilket givetvis skapar motsättningar inom elevhemmen och de olika elevgrupperna. Lärarna 

ingriper aldrig och försöker ändra på denna elevsortering, utan stödjer dessa regler som satts 

upp av skolan. 
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   Likt Birch (2009) menar essäförfattarna Kornfeld & Prothro (2009:125) också att Hogwarts 

är en skola som förespråkar solidaritet men även oenighet. Trots att läsarna via Harry Potters 

ögon för att skönja Hogwarts som ett andra hem och en institution som erbjuder samhörighet 

och ”the bonding of a team sport” (Kornfeld & Prothro 2009:125) är Hogwarts likväl är en 

skola full av 

 

disagreements, mistrust and intrigue. While members within each house generally support one 

another and espouse similar worldviews, competition among houses fuels deceit, anger, and conflict. 

(Kornfeld & Prothro 2009:125 ff.)  

 

Icke desto mindre är Harry Potters rörelse eller förflyttning från den mänskliga 

mugglarvärlden till den magiska trollkarlsvärlden en symbolisk förflyttning, enligt Kornfeld 

och Prothro (2009:125), eftersom själva flytten signalerar en rörelse från emotionell isolering 

och ensamhet till samhörighet och gemenskap. Det är först när Harry lämnar familjen Dursley 

som han upptäcker glädje och gemenskap och det är då han skapar sig sitt ”riktiga” hem. Han 

finner sig aldrig tillrätta hos sin värdfamilj, som betraktar honom med stor misstänksamhet. I 

slutet av Harry Potter och De vises sten (2010) får vi veta att han saknar Hogwarts, vilket han 

nu betraktar som sitt riktiga hem. 

   Avslutningsvis menar Birch (2009:119) att det är viktigt att läsare kritiskt begrundar och 

analyserar populärlitteratur som exempelvis Harry Potter. De aspekter som framhålls ovan 

menar hon är viktiga att diskutera med eleverna, och specifikt lyfta fram karikatyrbilderna av 

lärarna och den skolinstitution som presenteras. 
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3 Metod 
 

Till detta examensarbete har vi valt att både göra en forskningsöversikt och en analys av två 

skönlitterära verk som läses på gymnasieskolorna. Detta arbete är således, som Stukát (2005) 

uttrycker det, baserat på ”mjukdata”, det vill säga kvalitativ forskning som inte generaliserar 

utan fokuserar på det material som kommer fram. Stukát (2005) skriver också att kvalitativa 

undersökningar inte ger någon heltäckande bild över ett helt område, utan fungerar mer som 

en överblick eller totalbild över det område studien bygger på. I vårt fall handlar det om 

värdegrundarbete genom litteraturundervisning kring två utvalda verk.  

   Denscombe (2000) menar att alla undersökningar för att de ska kunna benämnas som 

forskning bör innehålla en litteraturöversikt som visar varifrån forskningen kommer och att 

forskarna är medvetna om tidigare arbeten som gjorts inom samma område. Men litteratur- 

eller forskningsöversikten är inte det enda sättet på vilket man kan använda skriftliga källor. 

Både Denscombe (2000) och Stukát (2005) talar om dokumentanalys som ett sätt att söka 

kunskap på. Denscombe (2000) skriver att man kan, förutom att enbart använda skriftliga 

källor vid forskningsöversikten, också använda böcker, tidskrifter, webbplatser, Internet, 

dagstidningar, veckopress, protokoll, brev, PM samt dagböcker som faktiska föremål för 

undersökningen. Då betraktar man de skriftliga källorna som en datakälla i sig, och detta kan 

ses som ett alternativ till intervjuer, enkäter och observationer. 

   För att visa att vi är medvetna om vilken forskning som utförts inom området 

värdegrundsarbete och metoder vid litteraturundervisning har vi först presenterat en 

forskningsöversikt över ett antal böcker som klargör och diskuterar värdegrundsbegreppet, 

lyfter fram begreppets betydelse samt resonerar kring begreppets problematik. Därefter har vi 

valt att redogöra för tidigare forskning kring lämpliga metoder vid litteraturundervisning för 

att i diskussionen kunna resonera kring vilka förfaranden som enligt oss lämpar sig vid 

värdegrundsarbete genom litteratur. Vi har också valt att presentera ett 

sammanfattningskapitel kring litteratur som varit av betydelse för oss i genomförandet av 

denna studie just för att fastställa den existerande kunskapen inom vårt forskningsområde och 

för att öka både vår och läsarnas förståelse inom ämnet.  

   För att genomföra analyserna har vi inspirerats av de tre första punkterna i Denscombes 

”innehållsanalys”. Där förklarar nämligen Denscombe att forskarna först och främst väljer ut 

lämpliga textavsnitt ur litteraturen och förklarar urvalskriteriet. Därefter bryter man ned texten 

i mindre enheter för att analysen ska vara tydligare. Slutligen utarbetar man kategorier för 
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analysen av de skriftliga källorna, där forskarna i fråga har klara föreställningar om vilka idéer 

eller frågor som intresserar dem. Vi har följt dessa riktlinjer när vi gjort analyser av J. K 

Rowlings Harry Potter och De vises sten (2010) samt John Ajvide Lindqvists Låt den rätte 

komma in (2005).  

   Denscombes modell för innehållsanalys innehåller ett antal relevanta punkter för vår studie. 

Vi har inte följt modellen till varje punkt, då vi ansåg att modellen som helhet är utformad för 

en kvantitativ forskningsmetod och inte främst litteraturvetenskapliga studier. Dock framstod 

de tre första punkterna i modellen som mer allmänna och tillämpbara även på vår kvalitativa 

metod, och Denscombes metod hjälpte oss således att analysera och strukturera upp 

litteraturstoffet i vår analys.      

   Valet av skönlitteratur grundar sig på att vi, innan vi satte igång med studien, gick till de 

partnerskolor som besökte under vår verksamhetsförlagda utbildning och försäkrade oss om 

vilka skönlitterära verk som fanns i klassuppsättning. Senare kom vi överrens om att granska 

förhållandevis aktuella och populära romaner som eleverna känner till och har läst, och då föll 

valet på Harry Potter och De vises sten (2010) samt Låt den rätte komma in (2005) naturligt. 

Båda romanerna har nämligen sålt väl i Sverige. De har även filmatiserats (den senare 

romanen har till och med filmatiserats två gånger – en gång i Sverige och en gång i USA) och 

marknadsförts i stor utsträckning överallt i världen. Valet av populärlitteratur har sina 

fördelar, då den är aktuell och lättare kan motivera eleverna till att diskutera 

värdegrundsfrågor i klassrummet. 

   Vi har alltså studerat de två skönlitterära verken utifrån ett värdegrundsperspektiv.  

Med detta avser vi att vi undersökt hur verken förhåller sig till den värdegrund som 

förespråkas av den svenska skolan i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), och 

även tagit i beaktande de ytterligare aspekter på skolans etik som forskare och författare vi 

behandlar i vår bakgrund tar upp. För att genomföra forskningen har vi valt ut ett antal 

textavsnitt i båda romanerna som vi anser är passande att diskutera med eleverna i 

klassrummet. Textavsnitten kan bestå av repliker, delar av intrigen eller specifika teman som 

återkommer i böckerna, och som vi anser kan sägas bestrida, främja, problematisera eller 

exemplifiera de riktlinjer och direktiv värdegrunden uttrycker, men samtidigt utan att vi har 

som målsättning att vara domare i frågan huruvida ett skönlitteratärt verk strider mot eller 

främjar värdegrunden, vilket är en komplex och kanske orimlig fråga att ställa med tanke på 

litteraturen och konstens beskaffenhet. Denna problematik tar vi upp mer ingående i 

diskussionen.   
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   Orsaken till att vi vill belysa de delar i skönlitteraturen som tydligt visar på en verklighet 

som skiljer sig från det som föreskrivs av läroplanen är att vi vill lyfta fram just det som 

klassas som känsligt, konfliktfyllt och problematiskt. Vi har inspirerats av Molloy (2003:302), 

betonar tydligt att litteratursamtalet är ett givande forum för att på ett demokratiskt vis 

behandla konflikter och känsliga ämnen. 

   Vidare har vi brutit ned de avsnitt vi ämnat belysa i analysen och belyst specifika citat som 

konkretiserar våra upptäckter och iakttagelser, och dessa citat eller episoder lyfter vi fram i 

analysen för att de behandlar eller problematiserar återkommande teman i böckerna som är 

intressanta ur ett värdegrundsperspektiv, så som mobbning, främlingsfientlighet eller 

könsroller.   

   Vi har sedan sett till den svenska läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och tittat 

på hur de avsnitt vi plockat fram ur Harry Potter och De vises sten (2010) samt Låt den rätte 

komma in (2005) står i relation till värdegrundsbegreppet och de värden (människolivets 

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

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta) som tas upp i Lpf 94. Vi har även 

haft hjälp vid tolkning och analys av de underrubriker som finns i Lpf 94, vilka är: ”Förståelse 

och medmänsklighet”, ”Saklighet och allsidighet”, ”En likvärdig utbildning”, ”rättigheter och 

skyldigheter” samt underkapitlet ”Normer och värden”. Dessa rubriker knyter an till många av 

de formuleringar som värdegrunden innehåller, vilket vi även poängterar i vår 

forskningsbakgrund.  

   I kapitlet 5.3 och framåt belyser vi och exemplifierar hur de textavsnitt vi presenterar i 

analysen kan diskuteras, problematiseras och ligga till grund för aktiviteter och övningar i 

klassrummet. Vi valde att behandla denna aspekt av vår studie i diskussionskapitlet då en 

presentation av möjliga arbetsmetoder också fodrar en diskussion som kritiskt, sakligt och 

nyanserat kan belysa problematiska aspekter kring värdegrundsarbete med skönlitteratur som 

bas. Diskussionen i vår uppsats blir således ett utrymme inom vilket vi kan resonera kritiskt 

snarare än att enbart lyfta fram exempel på arbetsmetoder.  
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3.1 Tolkningssätt 

 

Anders Palm (2002:189-192) skriver att ”litteraturvetenskapen är en tolkningsvetenskap” och 

för att förstå litteratur måste man tolka den. Han menar att tolkningen, det vill säga 

interpretationen av en text, är minst lika ”fundamental för litteraturforskningen som 

litteraturen själv” (Palm 2002:189). Ett sätt att titta på litterära verk är utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv, som kan definieras som ”tolka” i tre bemärkelser: att översätta, att 

framföra och att ”‟förklara eller utlägga för att nå en djupare förståelse‟” (Palm 2002:189) av 

den texten man analyserar. Vi kommer att utgå från den sista definitionen när vi analyserar 

våra två valda verk, vilket innebär (precis som hermeneutiken förutsätter) att vi själva 

reflekterar över den tolkning vi har gjort.  

   Vår uppgift blir således inte att fastslå textens mening, utan ”att pröva möjliga 

betydelseperspektiv” (Palm 2002:194) och visa på hur man kan arbeta med dessa i 

klassrumssituationer. Vi vill här framhäva att vi inte påstår att dessa verk ska anses vara 

instrument som används av lärare för att diskutera värdegrundsfrågor, utan vi menar, precis 

som Palm själv, att en litterär text alltid är dubbelt laddad. Detta innebär att de utgångspunkter 

ur vilka författarna har skrivit sina alster kan vara helt andra än de läsarna uppfattar. Detta är 

något som författarna får förvänta sig, för de lämnar ut sin text ”åt möjligheten att bli läst , 

tolkad och värderad på helt eller delvis andra ideologiska grunder av sina läsare” (Palm 

2002:200) än vad de själva möjligen hade tänkt sig. Ett skönlitterärt verk är ett konstverk, ofta 

inte skrivet för att användas som instrument. Därför vill vi framhäva att vårt mål inte är att ge 

instruktionsmanualer kring hur just dessa verk ska användas, utan mer lyfta fram hur de 

förhåller sig till den värdegrund den svenska skolan förespråkar och vad läraren kan tänka på 

att lyfta fram i klassrummet som diskussionsunderlag. Då skönlitteraturen kommer in i 

klassen får den ofta ett didaktiskt syfte. Lärare låter litteraturen eller utvalda delar av den 

ligga som underlag för att synliggöra konflikter eller särskilda värderingar och därefter 

diskutera dem med eleverna. Det är utifrån detta didaktiska syfte vi kommer att tolka våra 

valda böcker och se hur de kan ligga till grund för värdegrundsarbetet.
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4 Analys 

 

I följande kapitel kommer vi att analysera J. K Rowlings Harry Potter och De vises sten 

(2010) samt John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in (2005) och relatera dem till den 

värdegrund som förespråkas av Lpf 94. Vi kommer att lyfta fram de avsnitt i böckerna som vi 

finner är särskilt intressanta och lämpar sig för värdegrundsdiskussioner i klassrummet.  

4.1 Harry Potter och De vises sten och den svenska skolans värdegrund 

 

J. K Rowling (2010:29), författare till romanserien om Harry Potter, skildrar huvudpersonen 

som ett försummat barn. Vi får tidigt veta att Harry får bo i ett smutsigt skrymsle under 

trappan fullt av spindlar. Han har inga egna kläder, utan får bära gamla, använda klädesplagg. 

Hans glasögon är hoptejpade och värdfamiljen vill inte ha något med honom att göra. 

Värdfamiljen Dursley ser honom som ”något väldigt otrevligt som inte kunde förstå dem, som 

en snigel till exempel.” (Rowling 2010:33). Detta kan relateras till Lpf 94, som talar om "Alla 

människors lika värde". Det är, precis som Orlenius (2001:150) betonar, tydligt att detta ideal 

inte alltid efterlevs i realiteten, och i denna värdfamilj behandlas Harry Potter som om han 

vore mindre värd än de andra i familjen. I bokens tidiga kapitel var det tydligt att den 

försummande behandlingen påverkade hans skolgång, då det hände att han ”tillbringade en 

sömnlös natt med att föreställa sig hur det skulle bli dagen därpå i skolan, där man redan 

skrattade åt honom för hans säckiga kläder och tejpade glasögon.” (Rowling 2010:34).  

   Exemplet signalerar att översitteri och mobbning förekommer i Harry Potter och De vises 

sten (2010), och det kan relateras till värdegrundens kapitel om ”Förståelse och 

medmänsklighet”, i vilket det står att samtliga verksamma inom skolan ska motarbeta 

trakasserier och kränkningar. Orlenius (2001:164) skriver i sin bok att skolan måste arbeta för 

att motverka varje tendens till kränkande behandling, och mobbning ska aldrig accepteras. 

Han påpekar också att mobbning i grund och botten även är en fråga om makt där mobbaren i 

fråga vill stärka sin maktposition. Relevanta exempel på detta finns i ett flertal instanser i den 

första boken om Harry Potter, och de är tätt knutna till hans försummade karaktär. Hans 

hemförhållanden skapar en osäkerhet i karaktären, vilket mobbarna utnyttjar. Detta kan knytas 

an till Orlenius (2001:164), som lyfter fram att risken för att drabbas av mobbning ofta hänger 

ihop med osäkerhet och tillbakadragenhet, och det är precis dessa egenskaper vi kan utläsa ur 

Harry Potters karaktär. 
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   Det är främst karaktären Dudley som utsätter Harry Potter för denna kränkande behandling, 

för att stärka sin ställning i hushållet och bland sina vänner. Relativt tidigt i berättelsen får vi 

se exempel på detta när karaktären Dudley, som i början är den tydligast framträdande 

mobbaren, beskrivs som en person som avskyr motion så länge det inte handlar om att ”dunka 

och slå på någon.” och att hans ”älsklingsslagpåse var Harry" (Rowling 2010:28). Dudley 

mobbar inte Harry enbart genom fysiskt våld, utan han tar även huvudpersonens mat, trots att 

den gör honom illamående (Rowling 2010:152). Genomgående uppvisar Dudley alltså en 

brist på medkänsla, och i och med att Harry Potter är tillbakadragen blir denna mobbning 

påtaglig ända fram till den dag Harry Potter lämnar skolan för att börja på Hogwarts. Dudleys 

agerande påverkar tydligt huvudpersonens skolgång:  

 

I skolan hade Harry ingen alls. Alla visste att Dudleys gäng avskydde den där konstige Harry 

Potter i sina säckiga gamla kläder och trasiga glasögon, och ingen ville sätta sig upp mot 

Dudleys gäng. (Rowling 2010:41) 

 

Detta leder givetvis till att protagonisten känner sig utsatt och önskar ”tillbringa dagen på ett 

annat ställe än skolan” (Rowling 2010:35). Lösningen på problemet för Harry kommer från 

ingenstans; han blir plötsligt erbjuden att börja på en annan skola. Vi får till och med veta att 

Harry önskar försvinna, han önskar att ”någon okänd släkting skulle komma och ta honom 

med sig bort” (Rowling 2010:40). Vi får också veta att han drömmer om att få börja på en ny 

skola, för det skulle vara en ”liten stråle av hopp” (Rowling 2010:43). Fram till detta avsnitt 

har vi inte fått några som helst indikationer på att omgivningen eller skolpersonalen försöker 

arbeta gemensamt för att motverka den kränkande behandling Harry genomlider. Inte heller 

försöker personalen inom skolan samarbeta för att begripa hur mobbarna tänker, vilket 

Orlenius (2001:166) betonar som viktigt för att se grunden till det oacceptabla beteendet. 

Harry måste helt enkelt byta skola för att den kränkande behandlingen ska upphöra. 

   Att huvudpersonen byter skola förändrar inte det faktum att vuxenvärlden ej ingriper då 

mobbning och trakasserier pågår. Tvärtom får Harry utstå kränkande behandling även från 

lärarnas sida. Professor Severus Snape, vars ögon ”var kalla och tomma och fick en att tänka 

på mörka tunnlar” (Rowling 2010:169), utsätter Harry för kränkande situationer vid ett flertal 

tillfällen i boken. Den första gången karaktärerna möts är under en lektion, och Snape börjar 

ställa frågor till Harry som han vet att Harry (och de andra i klassen) omöjligen kan svara på. 

Resterande elever i klassen skrattar, och Snape kommenterar: ”‟Ser man på, berömmelse är 

tydligen inte allt.‟” (Rowling 2010:170) 
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   Snape fortsätter att ställa frågor till Harry, och även om det finns andra i klassen som har 

räckt upp handen och kan besvara dem, så envisas Snape med att exponera Harrys 

okunnighet. Situationer som dessa sätter Harry i en obekväm sits, och när han frågar Snape 

om varför han inte ställer samma frågor till dem som räcker upp handen, får han som svar: 

”‟Och en poäng kommer att dras av från Gryffindor för din näsvishet, Potter.” (Rowling 

2010:170) Gryffindor är elevhemmet Harry är placerad i. 

   Lpf 94 talar om att alla elever ska ha likvärdig utbildning. Rowlings verk innehåller episoder 

som är värda att lyfta fram till en diskussion kring likvärdighet i undervisningen. Karaktären 

Snape är en lärare som på ett påtagligt sätt inte behandlar sina elever likvärdigt. Vi får 

exempelvis läsa att ”han kritiserade nästan alla utom Malfoy, som han tycktes gilla” (Rowling 

2010:171) och när någon gör fel under lektion klagar han på Harry: ”‟Du trodde väl att det 

skulle få dig att verka duktig om han gjorde fel, va? Det här blir ytterligare en poängs avdrag 

för Gryffindor för din skull.” (Rowling 2010:172) Genom att behandla Harry på detta vis 

vänder Snape även elever i Gryffindors elevhem mot honom. 

   På Hogwarts får Ron Weasley utstå trakasserier som grundar sig på hans familjs 

ekonomiska situation. En ny karaktär vid namn Draco Malfoy introduceras då eleverna 

anländer till skolan, och en av hans första repliker riktar sig till Ron Weasley: ”[...] Vem du är 

behöver man i varje fall inte fråga. Pappa talade om för mig att alla Weasleys har rött hår, 

fräknar och fler barn än de har råd med.” (Rowling 2010:134) Malfoy varnar också Harry för 

att hamna i "fel" sällskap: "Du kommer snart att upptäcka att vissa trollkarlsfamiljer är bättre 

än andra, Potter. Du måste se till att du inte skaffar dig vänner av fel sort [...]" (Rowling 2010: 

134). Med "fel" sort syftar han på Weasleys släkt, som han benämner som "slödder", och detta 

leder till att Harry Potter trotsar Malfoy och poängterar att han är beredd att slåss om inte 

Malfoy och hans kamrater ger sig av omedelbart (Rowling 2010:135). Utifrån dessa citat ser 

vi att kränkande verbal behandling förekommer mellan karaktärerna i romanen. Vi ser också 

att en karaktär betonar att vissa individer är mindre värde än andra, baserat på ekonomisk 

situation. 

   Ovan nämnda företeelser är oförenliga med den värdegrund som klargörs i Lpf 94. 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna betonar nämligen att skolan ska verka för att elever 

utvecklar en förmåga till empati och inlevelse (Lpf 94:3). Denna förmåga till empati handlar 

också om att diskriminering inte får äga rum. I avsnittet mellan Weasley och Malfoy märks att 

Weasley inte diskrimineras på grund av etnicitet eller religion, utan på grund av hans familjs 

ekonomiska situation och utseende (rödhåriga och fräkniga). Yttre attribut som ekonomisk 

situation (fattigdom) och fysiskt utseende blir något som ständigt används emot Ron för att 
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sänka hans människovärde, i likhet med den diskriminering som baseras på etnicitet. Draco 

Malfoy begränsar sig inte till att trakassera Ron – han utnyttjar också Harrys svaghet, vilken 

är hans utsatthet hemma hos adoptivfamiljen: ”'Jag tycker verkligen synd om alla dem som 

måste stanna på Hogwarts i jul för att ingen vill ha dem hemma', sade Draco Malfoy […] Han 

tittade bort mot Harry medan han talade” (Rowling 2010:237).  

   Ett annat talande exempel är då Malfoy presenterar sin teori om hur spelare väljs till 

Gryffindors Quidditch-lag: "De tar folk som de tycker synd om. Titta, där är Potter, som inte 

har några föräldrar, och sen är det Weasleys, som inte har några pengar […]" (Rowling 2010: 

272). Kommentarer som dessa resulterar i direkt fysiskt våld mellan eleverna på Hogwarts. 

Ron Weasleys tålamod brister efter Malfoys förolämpande kommentar, och han kastar sig 

över Malfoy. Efter slagsmålet kommer Ron tillbaka till Harry Potter och hurrar ”med blodet 

rinnande ur näsan” (Rowling 2010:274) över det faktum att han gett Malfoy en blåtira. Detta 

avsnitt i romanen är speciellt intressant med tanke på att Orlenius (2001:164) nämner att även 

mobbaren bör behandlas som ett subjekt med ett eget värde. I Harry Potter och De vises sten 

(2010) skildras Malfoy helt utan sympatiska drag, hans funktion i berättelsen är att vara en 

antagonist och översittare, samtidigt som huvudpersonerna är nöjda över att han fått en blåtira 

och gläder sig åt hans förskräckelse när elevhemmet Slytherin förlorar skolans tävlingar 

(Rowling 2010: 372). Denna aspekt av ondska och den enkla dualismen mellan ont och gott 

som i många fall inte problematiseras, är ett karaktäristiskt drag för fantasyverk. Här skiner 

det igenom tydligt. 

   Värdegrunden innehåller delar som handlar om att motverka främlingsfientlighet och verka 

för kulturell och social mångfald. Ett exempel i Harry Potter och De vises sten (2010) som är 

relaterat till främlingsfientlighet och som kan lyftas fram till diskussion i klassrummet, är den 

entydiga uppdelningen mellan folkslag som finns i romanen. Det finns en uppdelning genom 

hela boken mellan ”Mugglare”, det vill säga ”vanligt” folk, och det folk som besitter magiska 

krafter. Bägge sidor hyser misstänksamhet mot varandra, och verbala påhopp, baserat på 

tillhörighet, förekommer genomgående i romanen. Detta blir bland annat tydligt då rektorn för 

trollkarlsskolan besöker Privet Drive (platsen där Harry Potter bor med sin adoptivfamilj): 

”Albus Dumbledore verkade inte uppfatta att han just hade anlänt till en gata där allt hos 

honom, från namnet till kängorna, var ovälkommet.” (Rowling 2010:15 ff.) Ett annat exempel 

då begreppet mugglare kommer på tal är under en konflikt mellan Hagrid och en släkting till 

Harry:   
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‟Jag skulle vilja se en stor Mugglare som dej hindra han‟, sade han.  

‟En vad?‟ sade Harry intresserat . 

‟En Mugglare‟, sade Hagrid ‟de e vad vi kallar såna som dom, folk som inte har några magiska 

krafter. Å du har haft den stora oturen å växa opp i en familj av dom värsta Mugglare jag 

någonsin skådat.‟ (Rowling 2010:69) 

 

Även Malfoy representerar denna missaktning mot det folk som inte liknar hans eget, de så 

kallade "Mugglarna", som inte besitter magiska krafter, då han säger följande om vilka som 

borde få gå på Hogwarts: ”Jag tycker verkligen inte att de skulle släppa in den andra sorten, 

eller vad tycker du? De är helt enkelt inte likadana, de har aldrig fått lära sig våra seder och 

bruk [...]” (Rowling 2010:99).   

   Jämställdhetstanken är enligt Orlenius (2001:160) en viktig komponent i Lpf 94, och 

skolans roll i att bekämpa traditionella könsmönster betonas. Skolan bör, menar Orlenius, 

bejaka olikheter och även göra individer medvetna om att de inte behöver följa de könsideal 

de möter i samhället. I klassrummet kan man lyfta fram att de kvinnliga karaktärerna i Harry 

Potter och De vises sten (2010) ofta får bära upp egenskaper som rör disciplin och flitighet. 

Hermione är en intressant karaktär att titta närmare på då det gäller hur flickor skildras i 

boken, Hon är en av huvudkaraktärerna genom hela bokserien, och den enda nära 

flickkamraten till Harry Potter. Medan pojkarna i trion (bestående av Harry, Ron och 

Hermione) ofta är distraherade från skolarbetet, så är Hermione tydligt fäst vid studierna:  

 

Hermione däremot hade annat i tankarna än De vises sten. Hon hade börja rita upp repetitionsscheman och 

kodade alla sina anteckningar i olika färger. Harry och Ron skulle inte haft något emot det, men hon  tjatade 

hela tiden på dem att de skulle göra samma sak.  

'Hermione, det dröjer evigheter till examensproven.‟ (Rowling 2010:279)   

 

Hon beskrivs också som ”den sista i världen som skulle göra någonting mot reglerna” 

(Rowling 2010:218) och hennes flitighet och kunnande beskrivs som påfrestande för de andra 

två karaktärerna i den väntrio som handlingen kretsar kring: ”'Du uttalar det fel', hörde Harry 

hur Hermione fräste.” (Rowling 2010:210) I anslutning till denna scen fäller Ron en 

kommentar om Hermione som hon råkar höra, hon blir sårad och gömmer sig inne på en 

toalett och gråter. 

   När en varelse som utgör en stor fara för samtliga elever på skolan senare tagit sig in på 

toallettavdelningen där flickan gömmer sig, blir hon räddad av Harry och Ron. Trots att 

Hermione, som beskrivs som den ambitiösaste av de tre huvudpersonerna, borde vara den som 
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har bäst förutsättningar att klara sig ur denna knipa (eftersom räddandet sker genom magi) är 

det ändå Harry och Ron som räddar henne medan hon sitter och skriker och gråter.  

   Pojkarna i väntrion skildras alltså som handlingskraftiga och orädda. Professor McGonagall, 

en kvinnlig lärare på skolan som ofta har som uppgift att upprätthålla disciplin i berättelsen, 

skäller ut Harry och Ron för att de befann sig i närheten av faran istället för att följa med på 

utrymningen av skolan som de andra eleverna. För att hjälpa Harry och Ron ur knipan ljuger 

Hermione och lägger skulden på sig själv (Rowling 2010:217 ff.). Hermione skildras sålunda 

som flitig, sårbar och självuppoffrande.  

   Även i berättelsens upplösning är det Hermiones flit som lyfts fram, då hon löser en gåta för 

att huvudpersonen ska kunna ta sig vidare och konfrontera berättelsens antagonist: "'Jag har 

det', sade hon.", "Den minsta flaskan kommer ta oss genom den svarta elden - mot stenen." 

(Rowling 2010:348). Hon närvarar dock inte vid själva konfrontationen, som sker enbart 

mellan Harry Potter och den huvudsakliga antagonisten Quirell/Voldemort (Rowling 2010: 

351 ff.). På så vis får pojken Harry rollen som hjälten i sagan, den som konfronterar ondskan, 

medan flickan Hermione lyfts fram och uppskattas för sin flitighet, dygd och omtanke. Det 

självuppoffrande karaktärsdraget kommer också fram genom i huvudsak andra kvinnliga 

karaktärer i berättelsen, som exempelvis Harry Potters mor. Dumbledore konstaterar att hon 

gjorde en stor uppoffring för att Harry skulle överleva: "Din mamma dog för att rädda dig." 

(Rowling 2010:363).  

   Ovanstående exempel är intressanta att lyfta fram för diskussioner kring könsroller, då de 

berör den problematik Orlenius (2001:160) behandlat, nämligen skolans roll i att bryta gamla 

könsmönster. Som möjliga exempel på könsstereotyper menar vi att dessa exempel fungerar 

för diskussion, då de skildrar flitiga, känsliga och självuppoffrande kvinnor/flickor och 

stridande, handlingskraftiga och orädda pojkar. Dessa attribut - och hur de ofta hängs upp på 

karaktärer inom fantasy beroende på kön - kan vara en aspekt att diskutera med eleverna, men 

vi vill samtidigt inte hävda att romanen Harry Potter och De vises sten (2010) nödvändigtvis 

är sexistisk eller att den ger uttryck för ojämlika tankar. Som vi tidigare nämnt är konstens 

och litteraturens natur sådan att fenomen kan skildras, problematiseras, parodieras utan att 

verket i sig nödvändigtvis syftar till att propagera för att dessa fenomen är önskvärda eller 

eftersträvansvärda i det verkliga livet, men de kan alltid lyftas till diskussion oavsett detta 

faktum.       
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4.2 Låt den rätte komma in och den svenska skolans värdegrund 

 

Precis som i Harry Potter och De vises sten (2010) finns det i Låt den rätte komma in (2005) 

intriger och händelseförlopp som är intressanta att koppla till den värdegrund som finns i Lpf 

94. Vi kan tydligt se att John Ajvide Lindqvists roman innehåller många sekvenser som berör 

både fysisk och psykisk mobbning samt belyser vad denna mobbning utmynnar i. 

   Karaktären Oskar Eriksson är en av huvudpersonerna i romanen. En av huvudkonflikterna i 

romanen kretsar kring Oskar och ett antal klasskamrater som ständigt mobbar honom både i 

och utanför skolan. Vi får tidigt i boken veta att Oskar är en person som suktar efter 

bekräftelse och uppmärksamhet, inte minst när han i bokens inledande kapitel önskar att en 

polis, som föreläser på hans skola, ska tycka om honom. För sitt inre öga kan han se hur 

polisen ”efter lektionen kom fram till honom och var intresserad av honom, satt hos honom. 

Då skulle han berätta allt.” (Lindqvist 2005:12) Strax därefter presenteras vi för Jonny 

Forsberg, Micke samt Tomas, tre av karaktärerna som utsätter Oskar för kränkande 

behandling. Vi får veta att Jonny och Micke var: 

 

De två värsta. Nej, Tomas var jävligare, men han var nästan aldrig med på sånt som hade med slag 

och rispor att göra. För smart för sånt. (Lindqvist 2005:13) 

 

samt att de alltid: 

 

[…] hittade på en massa anledningar till varför han måste plågas; han var för tjock, för ful, för äcklig. Men 

det egentliga problemet var att han alls existerade, och varje påminnelse om hans existens var ett brott. 

(Lindqvist 2005:13) 

 

Efter lektionen gömmer sig Oskar på en av skoltoaletterna, och genast dyker mobbarna upp. 

De kallar honom för ”‟Griiiisen?‟” och när Oskar inte svarar, säger Jonny: ”‟Lilla Grisen, om 

du inte kommer ut nu så måste vi ju plocka dig efter skolan. Vill du det?‟” (Lindqvist 

2005:12). De hittar Oskar på toaletten och tvingar honom att skrika som en gris för att slippa 

bestraffningen. Efteråt reser han sig och lämnar toaletten, och att han känner att ”någon blivit 

dödad här […] För hundrade gången i ordningen.” (Lindqvist 2005:14)  

   Oskar presenteras som en karaktär som blivit utsatt för kränkande behandling ett bra tag. Vi 

får inga indikationer på att de vuxna på skolan har någon som helst aning om den mobbning 

som förekommer, och Oskar berättar heller inte hur han behandlas för någon.  
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   Mobbningen Oskar utsätts för väcker fantasier om hämnd och våld. På sitt rum har han ett 

klippblock där han sparat tidningsutklipp om mass- och seriemördare. Oskar fascineras av 

innehållet och tänker då han ser olika ansikten på mördare att det skulle kunna vara han om 

tjugo år (Lindqvist 2005:20). Då han senare går ut på gården där han bor tar han med sig en 

kniv, samtidigt som han fortsätter fantisera: "Leken hade börjat. Han var en fruktad 

massmördare." (Lindqvist 2005:23) 

   Fantasierna kopplas också till den verklighet Oskar upplever i skolan, där han mobbas av 

bland andra Jonny: 

 

Jonny Forsberg med sitt långa hår och sina stora, elaka ögon.  Skulle få böna och be för sitt liv, 

skrika som en gris, men förgäves. Kniven fick sista ordet och marken skall dricka hans blod. 

(Lindqvist 2005:23) 

  

 

Oskars lek går ut på att han hugger i ett träd samtidigt som han fantiserar om hur antagonisten 

ber om nåd, skriker och blöder. Våldsfantasierna skildras detaljerat:  

 

 
Jonny läckte ur alla hål och kunde inte längre säga eller göra något ont. Han var död för länge 

sedan. Oskar avslutade med att punktera hans stirrande ögonglober, tjick, tjick, reste sig upp och 

betraktade sitt verk. (Lindqvist 2005:27) 

 

 

Som Orlenius (2001:166) betonar gör detta fantiserade våld inte Oskar mindre aggressiv, 

vilket blir tydligt under handlingens gång. Det finns inga tecken eller indikationer på att Oskar 

genom att avreagera sig mår bättre eller gynnas på andra sätt i berättelsen.   

   När Oskar stöter på Jonny, Micke och Tomas nästa gång har de ”tre långa tunna 

hasselgrenar” (Lindqvist 2005:84) i händerna och vi får veta att ”De var tre stycken. De hade 

piskor. Det var en maximalt osjysst situation.” (Lindqvist 2005:85) Vi får även veta att de 

befinner sig på skolgården och Oskar inser att de ska slå honom, bestraffa honom för att han 

kastat lite stenar i en sandlåda. Han säger åt dem att låta bli, men Tomas ”betraktade Oskar 

som vore han en råtta, fortfarande levande, sprattlande i sin fälla.” (Lindqvist 2005:85) 

Situationen utmynnar i att Oskar blir fasthållen av Micke och vi får läsa hur: 

 

Jonny rappade honom på benen, snurrade runt som Robin Hood i filmen, slog igen. Oskars ben 

brände av slagen. Han vred sig i Mickes grepp, men kunde inte ta sig loss. Tårarna steg i ögonen. 

Han skrek. (Lindqvist 2005:85) 
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När Jonny slagit klart är det Tomas tur. Micke håller i Oskar, och  

 

Tomas höjde sitt spö och slog. En enda gång. Oskars ansikte exploderade och han ryckte åt sidan 

[…] Vänstra kinden brann. Sanden var kall, svalkade hans hettande ben. (Lindqvist 2005:86) 

    

Efter denna situation funderar Oskar på att berätta för sin mamma om händelsen i 

förhoppning om att hon ska trösta honom, men väljer att inte göra det. Istället ställer han sig 

framför spegeln, betraktar sitt sårade ansikte och frågar sig själv vad han ska göra. Han svarar 

på sin egen fråga med kommentaren: ”‟… döda dom … döda dom … döda dom … „” 

(Lindqvist 2005:87). 

   Återigen märker vi att fantasivåldet inte gör Oskar mindre aggressiv eller att det löser några 

problem. Oskars projektion av våldet, hans huggande på träden framstår för läsaren snarare 

som en katalysator för fortsatt våld än något slags "katharsis" som skulle göra honom mindre 

våldsbenägen. Oskar är nödvändigtvis inte en i grunden våldsbenägen karaktär. Hans föräldrar 

har skiljt sig, men modern hos vilken han bor är snäll och omtänksam. Precis som Orlenius 

(2001:166) skriver så tror forskare att om barn upplever att folk i deras omgivning bryr sig om 

dem, kommer de själva att reagera och agera efter de mönster de socialiserat in sig i. Att 

Oskar inte ger igen och skadar mobbarna allvarligt tidigt i romanen, trots att han mobbats en 

längre tid, kan ha att göra med att hans mor spelar en beskyddande roll, då hon ställer upp för 

honom. Detta kan ligga till grund för att Oskar under en lång tid inte projicerar ilskan mot 

levande personer.  

   Efter episoden då Oskar blivit slagen med ett spö samtalar han med Eli, som 

uppmärksammar hans sår. Hon manar Oskar att slå tillbaka mot mobbarna, och göra det hårt, 

med vapen om så behövs. Detta eftersom "då slutar dom" (Lindqvist 2005:96). Oskar känner 

hennes styrka då hon kramar hans hand, och Eli betonar att om mobbarna börjar ta till med 

värre metoder efter att Oskar gett igen, så ska hon hjälpa honom (Lindqvist 2005:96). I ett 

senare kapitel realiseras denna tanke om att slå tillbaka, då Oskars skolklass är ute på en 

utflykt. Mobbarna, med Jonny i spetsen, ger sig på Oskar för att "bada Grisen" (Lindqvist 

2005:171) då de är ute på frusen sjö och åker skridsko. I denna scen slår Oskar till Jonny så 

att han faller till marken och börjar blöda (Lindqvist 2005:172), men direkt efter slaget stillas 

hans vrede:  

 

Ruset sjönk undan, ersattes av ett illamående djupt nerifrån magen. Vad hade han gjort? Jonny 

måste vara jätteskadad som blödde så där.  Tänk om han blödde ihjäl? (Lindqvist 2005:173) 
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Två saker är intressanta att lyfta fram här. Dels är Oskars tillfredställelse över det utövade 

våldet mycket kort - han börjar direkt känna skuldkänslor, och dels visar den här scenen att 

Oskar, trots sina utstuderat våldsamma fantasier – ändå är kapabel till att känna medkänsla 

och empati även med sina värsta plågoandar, vilket är i linje med Orlenius (2001:164-168) 

tankar om att även mobbaren har ett människovärde som bör respekteras. På samma sätt 

menar han att skolans värdegrund syftar till att motverka att våld ses som en legitim lösning 

på konflikter, och i denna episod inleds en våldsspiral då Oskar slår tillbaka, vilket kan lyftas 

fram till diskussion i värdegrundsarbetet.  

   Låt den rätte komma in (2005) skildrar en olöslig, eskalerande våldsspiral. Då berättelsen 

börjar får vi veta att Oskar utsätts för kränkande våld, samtidigt som han stiftar bekantskap 

med karaktären Eli. Eli uppmanar honom att slå tillbaka hårt, vilket han gör i ovanstående 

exempel. Dock löser detta ingenting. I ett kapitel som utspelar sig en tid efter Oskars 

vedergällning på isen blir protagonisten överfallen på en tunnelbanestation (Lindqvist 2005: 

376), av Tomas och Jonny - samme Jonny som Oskar slog till på skolutflykten. I denna 

sekvens viskar Jonny till Oskar att "Nu ska du dö, förstår du" (Lindqvist 2005:377) samtidigt 

som protagonisten knuffas fram och hålls ut mot perrongens kant då ett tåg kommer. Oskar är 

säker på att Jonny och Tomas kommer att låta tåget köra på honom, och tänker "dom kommer 

göra det." (Lindqvist 2005:377) innan tåget till sist passerar, en decimeter framför hans ögon. 

Som hämnd för denna incident och för kränkningarna i allmänhet tänder Oskar senare eld på 

Jonnys och Tomas bänkar i klassrummet (Lindqvist 2005:394). Även i detta kapitel utför 

Oskar inte handlingen utan visst tvivel och samvetsbetänkligheter: "Tänk om hela skolan…" 

(Lindqvist 2005:395) 

   Resultatet av Oskars dåd i klassrummet blir att mobbarna samlar sig till ännu en hämnd som 

varken läsaren eller de inblandade får veta något om på förhand, vilket Jimmy (Jonnys bror) 

betonar: "Han brände upp allt vi hade av vår farsa. Så vad vi tänker göra, det är ju nåt som du 

inte behöver... engagera dig så väldigt mycket i." (Lindqvist 2005:402) I branden har ett 

fotoalbum innehållandes de sista minnena av Jimmy och Jonnys pappa gått förlorat.  

   Den slutgiltiga uppgörelsen och hämnden för Oskars handling i klassrummet sker i ett 

badhus där skoleleverna har simträning. Jimmy och Jonny utsätter Oskar för en sadistisk lek 

där han ska hålla sig under vattnet i fem minuter – och klarar han inte detta ska mobbarna 

skada honom allvarligt med den kniv de har i besittning (Lindqvist 2005:411). Jonny, 

plågoanden som tagit initiativet till den sadistiska leken, är narkotikapåverkad, och en av 

pojkarna i gänget (Micke) börjar känna sig olustig då han inser att Jonny inte verkar kunna 
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hejda sig och stoppa situationen innan Oskar skadas allvarligt (Lindqvist 2005:412). För 

läsaren verkar situationen med andra ord vara på liv och död. Det som till slut ger händelsen 

ett abrupt slut är det faktum att Eli tar sig in i badhuset och gör slut på mobbarna, vilket 

skildras av polisen som i efterhand diskuterar och undersöker händelseförloppet. Dödandet 

har skett på ett brutalt och bestialiskt sätt, vilket gäckar utredarna, och Eli beskrivs som en 

ängel men "knappast en från himlen, i såna fall." (Lindqvist 2005:413).  

  Det som löser den mobbningsrelaterade konflikten i Låt den rätte komma in (2005) är alltså 

det dödliga våldet mot antagonisterna i berättelsen. Precis som Orlenius (2001:167) påpekar 

uppmuntras ofta våld i pop-kulturella underhållningsformer, som en enkel lösning på 

komplexa, sociala konflikter, och detta trots att våld som fenomen inte är socialt accepterat. 

På samma sätt finns tendenser inom olika underhållningsgenrer att lyfta fram och beundra den 

starke, våldsverkande individen. Detta menar Orlenius (2001: 168) kan vara ett problem i 

dagens prestationsinriktade samhälle. Låt den rätte komma in (2005) lyfter fram Eli som en 

fysiskt överlägsen, övernaturlig varelse som lever utanför samhällets normer och lagar, men 

på samma gång lyfter berättelsen också fram den utsatte Oskars situation på ett sätt där 

läsaren får följa hans tankegångar och känslor, vilket manar till empati. Oskars utsatthet 

vädjar till läsarens patos eller känsla, men den slutliga konflikten i Låt den rätte komma in 

(2005) löses ändå med våld. Frågan som är viktig att ställa är om bokens konfliktupplösning 

bör ses som ett talande exempel på att våld kan vara legitimt för att lösa konflikter, eller som 

en tragisk konsekvens av att omgivningen och i synnerhet vuxenvärlden aldrig på allvar 

ingrep mot mobbningen. 

   Karaktären Oskar är försummad genom hela berättelsen och vi får inga indikationer på att 

hans situation kommer att förbättras genom skolans insatser. Skulle detta ske i verkligheten 

kunde ett sätt att agera mot mobbningen vara att personalen på skolan diskuterar människors 

grundläggande värden, enligt direktiv i läroplanen, framförallt i underkapitlet ”2.2 Normer 

och värden” i Lpf 94. Där förklaras hur skolan ska sträva mot att varje elev ska respektera 

andra människors egenvärde och integritet samt kunna leva sig in i och förstå andra 

människors situation. Lärarnas uppgift blir att ”öppet redovisa och tillsammans med eleverna 

analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av 

dessa” (Lindqvist 2005:13) för att eleverna ska utveckla empati.  
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5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

 

Denna undersökning bygger på en forskningsöversikt, som belyser värdegrundsbegreppet och 

värdegrundsarbete samt litteraturdidaktik, och analyser av J. K Rowlings Harry Potter och De 

vises sten (2010) samt John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in (2005). Vi har betraktat 

de skönlitterära verken som skriftliga källor, och det har varit vårt alternativ till intervjuer, 

observationer eller enkäter. 

   Vid analyserna har vi alltså gått tillväga på tre sätt: Först har vi tittat på de skönlitterära 

verkens faktiska innehåll, det vill säga dess handling och vad som sker i berättelserna. 

Därefter har vi lyft fram betydelsefulla händelser eller intriger, gjort en identifiering av de 

avsnitt vi funnit särskilt viktiga och analyserat dem utifrån det värdegrundstänkande som 

existerar i Lpf 94. Slutligen har vi gjort en personlig tolkning utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv av dessa verk, där vi har reflekterat och beskrivit varför händelserna varit 

intressanta. De tolkningar vi gjort har vi knutit till den värdegrund som presenteras i 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) samt de didaktiska metoderna vi skrev om i 

vår forskningsöversikt. Vi har därtill varit noga med att problematisera de didaktiska 

metoderna vi funnit för att sträva mot ett sätt att diskutera de litterära verken utan att förlora 

helhetssynen på litteraturen som fristående konst. 

   Under forskningen har vi har haft enkel tillträde till litteraturstoff. Källorna i sig har varit 

beständiga, och kan kontrolleras av andra och möjligen tolkas på ett annat sätt. Att ha ett 

hermeneutiskt perspektiv när man tolkar litterära verk innebär att man å ena sidan är väldigt 

subjektiv när man läser och tolkar böckerna, men att man å andra sidan kan, precis som vi 

gjort, belysa beröringspunkter i böckerna som är lätta att belägga med intriger och repliker 

(exempelvis de partierna med mobbning). Vi har inte desto mindre varit medvetna om att 

skönlitteraturen vi använt och analyserat har producerats för andra ändamål än 

undersökningens specificerade syfte. Vi är väl medvetna om att Harry Potter och De vises 

sten (2010) kan betraktas som nutidsfantasy, som porträtterar en föreställningsvärld präglad 

av en högst konservativ samhällsordning (vilket är vanligt i fantasyberättelser). Vi är också 

medvetna om att Låt den rätte komma in (2005) innehåller avsnitt som kan betraktas som 

övernaturliga och genretypiska för skräcklitteratur, och därför har vi gång på gång försökt 

lyfta fram denna problematik. Att analysera konst utifrån ett värdegrundperspektiv är sällan 

en enkel uppgift, och istället för att försöka utläsa en specifik värdegrund som antingen är 
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förenlig eller oförenlig med den värdegrund som den svenska skolan förespråkar, eller för den 

delen försöka formulera ”böckernas värdegrund”, ville vi istället relatera värdegrunden till de 

skönlitterära verken och lyfta fram sekvenser som är intressanta att diskutera med eleverna i 

skolan. Böckernas genretypiska drag gör det nämligen automatiskt svårt att säga att de 

exempelvis överensstämmer med värdegrunden då genren lever utanför 

värdegrundskonventionerna.   

5.2 Värdegrundsdiskussion 

 

I denna studie har vi försökt att lyfta fram litteraturen som medel för värdegrundsdiskussioner 

i klassrummet. Eftersom vi båda ämnar bli gymnasielärare har vi valt att begrunda Lpf 94, det 

vill säga läroplanen för de frivilliga skolformerna och därefter knyta an de grundläggande 

värden som presenteras däri till den litteratur vi analyserat. 

   Vi har i vår studie lagt märke till att värdegrundsbegreppet är ett komplicerat begrepp. Det 

innehåller beståndsdelar som inte alltid är enkla att klargöra och konkretisera. När man sätter 

sig ned och läser de grundläggande värden som presenteras i Lpf 94 märker man ganska snart 

att de är allmänt formulerade och svåra att få grepp om. Strävansmålen kan ses som 

orealistiska och utopiska, eftersom den värdegrund som presenteras i läroplanerna uttrycker 

en mönsterbild som inte alltid korresponderar med den verklighet som existerar utanför - eller 

i vissa fall ens innanför skolans väggar. 

   Under studiens gång har värdegrundens innehåll och dess problematik cirkulerat i våra 

medvetanden, samtidigt som vi reflekterat över grunderna till svårigheterna. Om vi försöker 

förstå vår samtid, tittar på fenomen som bloggosfär och Internet, märker vi att mycket av 

dagens samhälle till stor del handlar om individualisering, en önskan om att ”nischa” sig och 

förlusten av en gemensam offentlighet. Individualiseringen i sig kan vara en följd av 

mångfalden i samhället, en mångfald som inte enbart har kommit till på grund av ständiga 

framsteg inom informationstekniken, utan också på grund av globaliseringen, som i sig 

innebär en kulturell, ekonomisk och politisk process där världens länder knyts närmare 

varandra. En mångfald i skolan (som i sig är en spegling av samhället) innebär att olika 

livsstilar, värderingar och synsätt samexisterar, vilket kan försvåra ett enhetligt 

värdegrundsarbete. Tanken om en minsta gemensam nämnare som ska accepteras är inte alltid 

så enkel som man vill tro då skolan består av ett tvärsnitt av Sveriges befolkning, där 

individerna kan ha skilda synsätt gällande rätt och fel.  
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   Samtidigt vill vi hävda att det är just på grund av detta som man behöver lyfta fram skilda 

synsätt och diskutera dem. Då skolan är landets största kulturella mötesplats är det just här 

diskussioner om gemensamma värden bör lyftas fram. Värdegrundsarbetet handlar om att 

människor ska kunna samarbeta och visa hänsyn, och själva har vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning tydligt lagt märke till att ungdomar faktiskt har ett stort 

intresse för att diskutera livsfrågor. Att arbeta med värdegrundsfrågor är viktigt av många 

orsaker, och en av dem är att det ger eleverna en träning i att igenkänna etiska dilemman, fatta 

beslut och kunna motivera dem.  

   Det kan också vara värt att diskutera värden i sig, i samhället som helhet. Detta då skolan är 

en del av samhället och innehåller alla de aspekter och den problematik som blir aktuell då 

människor samexisterar. En vanlig uppfattning är att gemensamma värden är en förutsättning 

för att människor i ett samhälle ska kunna vara konsekventa vad gäller beteende och 

beslutsfattande, eftersom värderingar styr vårt handlade och beteende. För att lagar och regler 

ska ha någon effekt fordras att det finns ett fåtal kärnvärden som alla individer i ett samhälle, 

oavsett grupptillhörighet och bakgrund, kan acceptera. Även om det kan finnas kulturella 

skillnader som kan göra att olika individer fäster vikt vid olika värden och normer, är en 

vanlig uppfattning att det finns kärnvärden som fungerar som "minsta gemensamma nämnare" 

vilka alla individer kan anamma. Genom att lyfta fram värdegrunden som läroplanen 

förespråkar och reflektera kring den tillsammans med eleverna blir man som människa bekant 

med vilka roller man behöver inta för att en gemensam, trygg miljö ska infinna sig runt i 

skolorna och i samhället. En mångfald av livsåskådningar, värderingar och intressen gör att 

det blir ännu viktigare att skapa en laganda eller positiv ”vi-anda” i skolan. Eleverna ska 

känna stolthet, vara nöjda över den skola de går i och känna sig delaktiga i skolans arbete.  

   Trots att värdegrunden som företeelse inte tar litteraturen eller konsten i beaktande, anser vi 

att diskussioner via litteratur kan väcka frågor samt få både elever och personal att fundera 

kring vad de själva anser om exempelvis mobbning och hur de skulle kunna agera för att 

förhindra kränkande behandling. 

   I berättelser kan läsare erfara hur olika värderingar leder till handlingar och tolka detta 

samband, samtidigt som de egna värderingarna kan lyftas fram och ifrågasättas. Det ska inte 

tas för givet att all litteratur är skriven för att förmedla eller stärka vissa värden, men 

litteraturen kan som regel få den reflekterande läsaren att fundera över sina egna ståndpunkter 

och diskutera moraliska dilemman. Den som läser Låt den rätte komma in (2005) kommer 

med stor sannolikhet att själv reflektera över huruvida våld kan vara en legitim lösning på 

mobbningsrelaterade konflikter eller om våld alltid är fel av princip. Då och då framförs 
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uppfattningen att individer som mobbar andra kan behöva ha "ett kok stryk" för att lära sig att 

"veta hut". Denna uppfattning framförs inte bara av skolelever utan av vuxenvärlden, som 

samtidigt fördömer all våldsutövning, vilket kan ses som högst paradoxalt. Även om 

samhället bär upp vissa värden som ska ses som allmängiltiga finns ändå en spännvidd för 

många människor, där allt inte är svart eller vitt. Och detta trots att värdegrunden har sin 

utgångspunkt i ideal som ska kunna fungera som minsta gemensamma nämnare.  

   Sammanfattningsvis kan vi säga att vi har, genom studien, insett att de grundläggande 

demokratiska värden som omfattas av värdegrundsbegreppet inte enbart är svårgenomförbara 

och omfångsrika, utan också väsentliga för all inblandad personal inom skolväsendet. Precis 

som vi tog upp tidigare är värdegrunden essentiell, på så sätt att den ska genomsyra allt arbete 

i skolorna där demokrati – vars existens förutsätter ömsesidiga samtal – är det centrala 

begreppet som ska knyta samman all undervisning och verksamhet. Då värdena i sig kan vara 

svåra att konkretisera, behöver personalen inom skolan diskutera med varandra för att finna 

gemensamma tolkningar. Värdegrundsarbetet är i grunden en pedagogisk fråga som behöver 

ge utrymme för pluralistiska samtal om etik och moral för att demokratin ska kunna 

genomsyra arbetet. 

   De som främst är ansvariga för att pedagogiska samtal av detta slag ska existera i skolan är 

lärarna, och därför är det nödvändigt att lärarna är förtrogna med värdegrundsbegreppet och 

de normer och värden som läroplanen förespråkar. Genom studier kring litteraturens betydelse 

och användning inom svenskämnet har vi insett att litteratur är ett användbart medel då man 

diskuterar värdegrund i klassrummet, då böcker ofta kan innehålla intriger och teman som kan 

stödja diskussioner kring etik och moral. Att diskutera värdegrunden med eleverna är 

väsentligt eftersom skolan som institution ska förbereda eleverna inför ett funktionellt liv ute i 

samhället, och för att eleverna ska kunna fungera behöver de förstå vad ett demokratiskt 

samhälle är och vilka grunder det vilar på. Meningen är ju att de själva ska kunna upprätthålla 

och förankra de demokratiska värderingarna rörande människolivets okränkbarhet, frihet och 

jämställdhet efter genomförd skolgång. 

5.3 Förberedelser inför värdegrundsarbete med skönlitteratur som bas 

 

Det är först och främst viktigt att läraren som ska leda aktiviteter knutna till litteraturläsning 

själv är en hängiven läsare som ägnar tid åt att försöka förstå på vilka olika sätt litterära verk 

kan tolkas. Samtidigt behöver pedagogen förstå sitt ansvar att lyfta in texten i en pedagogisk 

kontext och utforma uppgifter knutna till litteraturläsning. Arbetsmetoderna vi ämnar 
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presentera tar avstamp i speciella avsnitt eller delar av intrigen från böckerna, men vi vill 

samtidigt understryka vikten av att läraren inte reducerar ett litterärt verk till isolerade 

övningar som inte ger en helhetsbild av det litterära alstret. Litteraturen kan trots denna 

strävan, precis som Molloy (2003:302) betonar, ge eleverna ett ämne att diskutera, en text att 

utgå ifrån och ett underlag för inlevelseövningar som exempelvis rollspel. Om eleverna får 

kunskap om litterära genrer och dess konventioner och om de får möjlighet att diskutera och 

skilja på begrepp som intrig och tema, kan ett mer litteraturvetenskapligt tankesätt främjas, 

som ger eleverna nya infallsvinklar då de försöker förstå hur litterära verk står i relation till 

samhället och dess normer. 

   En viktig utgångspunkt menar vi, är därför att läraren tillsammans med eleverna ska ha läst 

böckerna i sin helhet inför litteratursamtalet, diskuterat genrekonventioner och 

litteraturvetenskapliga grundbegrepp. Ytterliggare ett led i den process som går ut på att ge 

eleverna en helhetsbild av verken kan vara att läraren tillsammans med eleverna går igenom 

vilka karaktärer som ingår i böckerna och behandlar dessa med klassen. Det kan vara värt att 

nämna allt från fysiska egenskaper elever snappat upp, till mer djuplodade reflektioner kring 

hur karaktärerna relaterar till varandra och ser på världen, livet och rätt och fel.  

   Elevernas förmåga att gestalta och rollspela kring karaktärerna hänger ihop med hur väl de 

förstått det litterära verket, och genom att föra en diskussion kring hur eleverna uppfattat 

karaktärerna och under lärarhandledning försöka komma överens om en gemensam konsensus 

i klassen som exempelvis summeras på tavlan, kan ett mer litteraturvetenskapligt tankesätt 

främjas där eleverna kan förväntas sträva mot ett mer objektivt sätt att ringa in och beskriva 

karaktärernas viktigaste egenskaper.    

5.3.1 Att diskutera genrekonventioner med elever    

 

Ett led i att ge eleverna en helhetsbild av de litterära verk som ligger till grund för diskussion 

är genom att läraren tar genrekonventioner i beaktning. Harry Potter kan enligt Johansson 

(2009:96) betraktas som nutidsfantasy. Som kännetecken för fantasy ingår en 

föreställningsvärld präglad av en ofta tusenårig, högst konservativ samhällsordning, som sett 

ytterst lite social och teknisk utveckling. Det är då anmärkningsvärt att Rowling trots detta 

skildrar ett parallellt samhälle som trots att det inte utvecklats tekniskt i jämförelse med 

världen utanför ändå består av en mångkulturell skolmiljö som trots konflikter mellan 

elevhem och elever ändå inte fäster så stor vikt vid etnicitet och geografisk härkomst.  
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   Fantasygenren i sig är värd att diskutera med eleverna, och en utgångspunkt kan vara 

jämställdhet. Eftersom genren har sin grund i folklore och klassiska sagomotiv, vilka existerat 

långt före moderna värdegrundsformuleringar, är det förståeligt att fantasyförfattare sällan 

belyser de frågor rörande klass, kön och kulturell mångfald som värdegrunden betonar.  

   Efter att läraren gått igenom fantasy- och skräckgenrens utmärkande drag kan eleverna få 

läsa utdrag ur exempelvis fantasytexter och med dessa som grund diskutera frågor i grupp 

rörande könsroller och villkoren för män respektive kvinnor i de fantasyverk de börjat bekanta 

sig med. Även efter läsningen av exempelvis Harry Potter och De vises sten (2010) kan en 

diskussionsfråga handla om huruvida eleverna tycker sig se att pojkar och flickor har olika 

roller i berättelsen. En enklare och rakare fråga skulle kunna vara något i stil med: "Måste det 

vara riddaren som räddar prinsessan i en saga? Motivera varför/varför inte".  

   Det kan också vara relevant att ta reda på vad eleverna har för förförståelse vad gäller en 

genre som fantasy överlag, och hitta referenspunkter att diskutera. Om eleverna känner till 

verk som Härskarringen eller Harry Potter kan frågor rörande jämställdhet och kulturell 

mångfald diskuteras i relation till den förförståelse eleverna kan besitta om dessa verk.   

   Utöver genre är en annan viktig aspekt att ta upp före litteraturläsning och diskussion 

skillnaden mellan intrig och tema. Elever kan ha en tendens att fästa sig vid vad som sker i 

handlingen och inte berättelsernas tema, vilket är de fenomen verken på ett övergripande plan 

återkommer till och behandlar, samt vad författarens budskap kan tänkas vara. Det är med 

andra ord viktigt att gå igenom skillnaden mellan att sammanfatta handlingen i ett verk och 

tala om verkets tema. Det sistnämnda blir särskilt viktigt eftersom diskussionerna utgår från 

just återkommande fenomen och koncept som ”klass” och ”mobbning”.  

5.3.2 Att lyfta fram specifika ämnen ur litteraturen 

 

I vår analys tog vi upp exempel på episoder och repliker innehållande främlingsfientlighet i 

Harry Potter och De vises sten (2010). Vi menar inte att Harry Potter och De vises sten 

(2010) har främlingsfientliga undertoner, utan snarare att Rowling skildrar ett mångkulturellt 

samhälle som innefattar de inslag av misstänksamhet som finns i verkligheten. Enskilda 

individer och institutioner (eller delar av institutioner, som elevhemmet Slytherin) gör i dessa 

exempel skillnad på människor baserat på deras bakgrund. Rowlings skildring av fördomar är 

ändå inte helt förenklad, då hon lyfter fram en karaktär som Hagrid som både offer för 

fördomar (som i exemplet då han anländer till Privet Drive) men också en som använder 

nedsättande begrepp och skällsord mot samma folkgrupp som missaktar honom.    
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   Hogwarts är ett mångkulturellt samhälle, där elever av varierad härkomst går i skolan 

tillsammans. Namn som Cho Chang och Padma Patil visar att elever av indisk och asiatisk 

härkomst går på skolans tillsammans med infödda britter. Det är dock inte etnicitet eller 

härkomst som kommer i fokus för de karaktärer i Harry Potter-böckerna som vill göra 

skillnad på människor, det är istället magibegåvningen och indelningen mellan "mugglare" 

och det folk som besitter magiska krafter. Samtidigt är det värt att notera att det bara är vissa 

karaktärer, och då framförallt från elevhemmet Slytherin, som fäster vikt vid huruvida elever 

härstammar från mugglarfamiljer eller magibegåvade (som Malfoy och Voldemort). Även om 

den etniska dimensionen inte är i fokus för en sådan indelning finns ändå en tanke hos Harry 

Potter-seriens antagonister om att vissa människor har ett renare blod än andra beroende på 

vilka som är deras föräldrar, och det är inte svårt att dra paralleller mellan tankar kring ett 

renare blod som till varje pris inte får "spädas ut" och rasistiska och nazistiska ideologier i vår 

verklighet.   

   I en klassrumsdiskussion bör lärare kunna lyfta upp dessa attityder till diskussion även om 

det rör sig om en fiktiv motsättning mellan folkgrupper, som inte har etnisk grund i samma 

bemärkelse som den rasismen som förekommer ute i samhället idag. Vi menar att det rent av 

kan vara en fördel att kunna diskutera främlingsfientlighet utifrån den konflikt som nämns 

ovan, då lärare, precis som vi nämnde i vår forskningsbakgrund, ofta finner det svårt och 

känsligt att diskutera frågor rörande rasism eftersom sådana attityder kan finnas i klasserna. 

Genom att utgå från den konflikt som finns i Harry Potter och De vises sten (2010) kan 

främlingsfientliga mönster och attityder lyftas fram till diskussion utan att etniciteter behöver 

preciseras. Det går att diskutera främlingsfientlighet som fenomen och de tankemönster som 

ligger bakom denna. Läraren kan sedan gå vidare till att diskutera mer jordnära och 

preciserade exempel på rasism då en diskussion utifrån fenomenet och tankesättet ägt rum.     

5.3.3 Diskussion kring arbetsmetoder 

 

Vi kommer att gå igenom ett antal arbetsmetoder för värdegrundsarbete med skönlitteraturen 

som grund, och vi vill understryka att vi inte lyfter fram något färdigt och bestämt temaarbete 

som ska följa en specifik mall. Målet med detta kapitel är att redogöra för och problematisera 

de metoder vi har sett förekommer när det gäller litteraturdiskussioner, samtidigt som vi också 

ger förslag på hur dessa metoder kan justeras för att ge eleverna en helhetsbild där både 

relationen till värdegrundsfrågorna och vikten av att eleverna utvecklas som reflekterande 

läsare av litteratur betonas.  
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   Vi menar att de metoder vi presenterar i någon mån borde användas och stödja varandra, då 

de täcker upp olika aspekter av så väl litteraturläsning som de idéer värdegrunden förespråkar, 

men det är upp till varje enskild lärare att avgöra mer exakt hur mycket tid och utrymme som 

ska ägnas åt varje metod och hur de exakta formerna för gruppdiskussionerna ska se ut. 

Beroende på alla de faktorer som kan variera i en klass, från sådant som elevantal till 

genomsnittlig förmåga till läsförståelse måste omfattningen och svårighetsgraden anpassas till 

varje enskild klass.        

   Det deliberativa samtalet, vilket kan sammanfattas som ett demokratiskt samtal om 

konflikter, och tas upp av Molloy (2003:303) och Englund (2000:5), är en metod för 

litteraturdiskussion som kan appliceras på de händelseförlopp och intriger vi gav exempel på i 

analysen. Eftersom vi vill undvika att delar av litterära verk tas ur sina sammanhang och 

används instrumentellt enbart för att belysa vissa frågor föreslår vi att det deliberativa 

samtalet, som visat sig vara framgångsrikt vad gäller att väcka en demokratisk och pluralistisk 

debatt där olika synpunkter lyfts fram och ställs mot varandra, används för en 

värdegrundsdiskussion även kring de böcker vi behandlar i denna studie, men bara om det 

görs på ett sätt som inte skapar ovan nämnda problematik.       

   Därför vill vi, precis som vi tidigare nämnde, att samtalet föregås av att eleverna läser hela 

böckerna, får genrekonventioner presenterade för sig samt möjligheter att diskutera dessa. 

Litterära begrepp som intrig och tema ska också presenteras i förväg, men på en rimlig nivå 

som tar hänsyn till det faktum att elever har olika lätt för att lära sig se mönster i böcker.  

   Rent praktiskt får eleverna först läsa högt ur utdrag från Låt den rätte komma in (2005) 

och/eller Harry Potter och De vises sten (2010). De utdrag vi lyft fram i analysen är de vi 

anser vara lämpade och intressanta att lyfta fram för att skapa möjligheter till 

konfliktdiskussion, men ett alternativ är också att på förhand låta eleverna välja ut särskilt 

intressanta delar av intrigen med hänseende till de ämnen som värdegrunden berör. Läraren 

kan sedan välja ut några av de bidrag eleverna kommit med för att konstruera ett deliberativt 

samtal. Eleverna får därefter teckna ned sina kommentarer till de avsnitt som blivit höglästa i 

klassrummet, för att slutligen dela med sig av dessa. Självklart förutsätter detta en trygg 

klassrumsmiljö och god kännedom av klassen från lärarens sida. Eleverna delas sedan in i 

grupper, där varje grupp får representera en person i den aktuella texten, och genom att 

gruppen samverkar kan de lyfta fram argument och formulera dessa gemensamt.  

   För att anknyta till vår analys kan en utgångspunkt vara sekvensen i Låt den rätte komma in 

(2005) där Eli manar Oskar att slå tillbaka mot mobbarna som ständigt plågar honom i skolan. 

Eftersom eleverna fått läsa hela boken som uppgift inför samtalet vet de förmodligen en del 
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om karaktärerna och kan sätta sig in i hur dessa tänker. En grupp kan representera Eli som 

menar att våld kan lösa Oskars problem, medan en grupp kan representera Oskar, som i grund 

och botten är motvillig till att ta till våld och snabbt ångrar sig när det väl händer. En viktig 

poäng för läraren att understryka är att det just handlar om att sätta sig in i hur karaktärerna 

tänker, inte att själv nödvändigtvis stödja deras tankar och beteenden. En diskussion kan 

sedan äga rum där varje grupp argumenterar för sin sak med hjälp av de argument de 

formulerat. Vi anser att diskussionen kräver vuxennärvaro, då diskussioner kan bli hetsiga.  

   En annan sekvens som kan vara intressant att diskutera är den i Harry Potter och De vises 

sten (2010) där Malfoy och Potter för första gången möts och där antagonisten inför alla talar 

illa om Potters vänner för att de skulle tillhöra fel familjer. Även i det exemplet kan eleverna 

försöka sätta sig in i hur karaktärerna tänker, och det kan vara givande att i grupp diskutera 

vilka argument eller tankar som ligger bakom Malfoys agerande. Är prestige och att omgärda 

sig med ”rätt” personer så betydelsefullt? Även om det kan råda en konsensus i klassen om 

vilka karaktärer det är i berättelsen som har moraliskt rätt kan det ändå vara givande att sätta 

sig in i hur människor kan tänka. 

   Genom att genremässiga konventioner belysts har eleverna också viss förståelse för att 

karaktärer i ett fantasyverk med anknytning till sagomotiv som Harry Potter tenderar att vara 

karikatyrer och alltigenom goda eller onda snarare än nyanserade, vilket kan vara en utmaning 

för den grupp som ska sätta sig in i hur en antagonist tänker och argumenterar. Att 

kontrasterna är tydliga behöver i sig inte heller vara ett problem, eftersom det deliberativa 

samtalet just ska handla om ett demokratiskt samtal om konflikter (Molloy 2003:302).  

   Det deliberativa samtalet kan i grund och botten ses som ett rollspel, i och med att eleverna 

sätter sig in i hur karaktärer tänker och förväntas göra det med inlevelse. Brodow (2005:165) 

menar att högläsning, som är en del av det deliberativa samtalet, i sig är en slags 

dramatisering av en skriven text. Ett arbetssätt skulle därför kunna vara att eleverna får läsa 

högt ur en del av intrigen till Låt den rätte komma in (2005), förslagsvis någon av de första 

sekvenserna i boken där Oskar mobbas i klassrummet eller ute på rasten. Eleverna kan sedan 

få i uppgift att genom några minuters riktad skrivning, där de ges tid till att formulera sina 

tankar, få ta sig an rollen som en klasskamrat eller lärare som reagerar på den kränkande 

behandlingen och får situationen att ta en annorlunda vändning. Detta fordrar inslag av 

improvisation, men eleverna kan anta roller med förankring i texten så som Oskar, Eli, 

mobbarna, föräldrarna eller lärarna. Eleverna kan sedan läsa upp sina repliker och bilda ett 

sammanhängande, dramatiserat händelseförlopp med lärarens hjälp.  
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   Efteråt kan eleverna och läraren diskutera vilka följder ett annat sätt att agera gav i 

elevernas dramatisering i jämförelse med hur utvecklingen skedde i det berörda kapitlet i 

boken. Denna övning kan främja elevernas förmåga att motverka kränkande behandling då 

sådan sker i verkligheten, samtidigt som den liksom det deliberativa samtalet ger en möjlighet 

till inlevelseförmåga och nya perspektiv.  

   En annan faktor som är viktig att ha i åtanke när det gäller det deliberativa samtalet och de 

exempel på rollspel vi presenterade ovan är att övningarna blir styrda av de specifika exempel 

läraren lyfter fram eller som eleverna gemensamt ser som intressanta att tala om. Det är därför 

viktigt att också se till att varje elev får tillfälle att lyfta fram något kring de lästa böckerna för 

att främja det demokratiska svenskämne Persson (2007:248) diskuterar då han menar att 

ämnet ska konstrueras så det tar sin utgångspunkt i elevers egna erfarenheter och genom de 

frågor lärare och elever tillsammans förhåller sig till.    

  För att eleverna också ska få uttrycka sig mer ostyrt kring böckerna, om reflektioner, kritiska 

funderingar, frågor, erfarenheter eller beröringspunkter som dök upp under läsningen är 

läsloggen ett givande verktyg (Molloy 2008:81). Genom läsloggen kan elever på ett mer fritt 

sätt få uttrycka sig kring böckerna om tankar som dök upp under läsningens gång.       

   Därför rekommenderar vi att läsloggen används som ett komplement till de övningar vi 

presenterat och att eleverna uppmanas att börja skriva läslogg samtidigt som de börjar läsa 

böckerna, för att hela tiden kunna dokumentera tankar under processens gång. I och med att vi 

lyft fram metoder för litteraturdiskussioner som Molloy och Brodow presenterat och 

applicerat dessa på värdegrundsarbete, är det också lämpligt att läsloggen finns som ett 

komplement som i ett bredare perspektiv kan belysa det som eleverna fäste sig vid under 

läsningen, som inte nödvändigtvis hade med temat att göra. Detta bidrar till att litteraturen 

inte reduceras till något som bara ska väcka reflektioner kring specifikt utvalda ämnen. Vi 

menar att litteraturen kan väcka lika många unika tankar och reflektioner som det finns läsare, 

och förmågan att göra självständiga reflektioner ska främjas genom läsloggsarbetet. Samtidigt 

kan det, som Molloy nämner, vara viktigt att eleverna får en konkret fråga i form av ”vad 

fäste du dig vid under läsningen?” som stöd för loggboksskrivandet.    

   Vi vill främja det reflekterande läsandet, men ur en demokratisynpunkt är det också relevant 

att se läsloggens möjligheter som länk mellan lärare och elev. Läraren kan i 

klassrumsdiskussioner lyfta fram bidrag från de mer talängsliga eleverna för att stärka deras 

självförtroende och göra deras röster hörda. Vi menar därför att läsloggen bör skrivas 

kontinuerligt under arbetets gång, och att eleverna bör lämna in loggar till läraren vid ett 
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flertal tillfällen, så att läraren kan fungera som byggnadsställning och hjälpa eleverna att 

formulera sina ibland luddiga formuleringar kring böckerna mer tydligt. 

  En annan metod som är givande i värdegrundsarbetet med litteratur som utgångspunkt är 

brevskrivandet som Brodow (2005:166) lyfter fram. Eleverna får då i uppgift att skriva brev 

till en av karaktärerna i de skönlitterära verken som behandlas. Brevskrivandet, precis som det 

deliberativa samtalet och rollspelandet vi tidigare nämnde, främjar förmågan till inlevelse som 

värdegrunden betonar, samt det Persson (2007:249) kallar narrativ fantasi. Med hänseende till 

värdegrundsarbetet kan det vara givande att exempelvis låta eleverna skriva brev till en sådan 

karaktär som Draco Malfoy i Harry Potter och De vises sten (2010), detta då Orlenius 

(2001:164) betonar att även en översittare och mobbare förtjänar att behandlas med respekt 

och hänsyn till ett människovärde. Det går att tänka sig att eleverna kommer att ifrågasätta 

varför Malfoy beter sig som han gör, och poängtera att andra sätt att bemöta människor är 

möjliga. Det skulle förmodligen också vara givande att skriva ett uppmuntrande brev till 

Oskar i Låt den rätte komma in (2005) där eleverna får träna sig i att ge stöd via brevskrivning 

åt en utsatt person.  

   En annan möjlighet är att eleverna skriver brev och samtidigt gestaltar någon av 

karaktärerna. Ett exempel kan vara att eleverna tar sig an rollen som Oskar eller Harry Potter 

och skriver brev till en vuxen om hur de upplever skolmiljön och klasskamraterna som 

skildras i verken. Det kan vara ett givande sätt att träna eleverna i att kritiskt granska och vara 

uppmärksamma på orättvisor i en skolmiljö, som till stor kan relateras till deras egen miljö. 

Oavsett karaktär på den nämnda uppgiften bör breven samlas in och läsas av läraren, som 

sedan kan ge respons och få eleverna att ta uppgiften på allvar.   

5.4 Avslutande kommentarer 

 

Som slutsats kan vi konstatera att skönlitteraturen utgör en lämplig grund och inspiration för 

värdegrundsarbete, då den synliggör andra människors tankar, erfarenheter och känslor.  

Även de litterära verk som tycks mest avlägsna i förhållande till vår samtid och verklighet, 

såsom eskapistiska och uråldriga fantasy- eller skräckberättelser, har outtalade 

beröringspunkter i det verkliga livet och i mänsklig erfarenhet. Skönlitteraturen behandlar 

värderingar och val, och det är dessa som läsaren måste väva ihop med sin egna, individuella 

livssyn.  

   I egenskap av samhällsmedborgare ställs skoleleverna förr eller senare inför fenomen som 

mobbning, våld och rasism, och därför har vi tagit upp avsnitt och episoder som rör dessa 
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ämnen. Vi har då funnit att även fantasy- och skräcklitteratur kan synliggöra ovan nämnda 

samhällsproblematik. Samtidigt ställer värdegrundsarbete med skönlitteraturen som grund 

särskilda krav på lärarens yrkesroll. Pedagogen behöver känna elevgruppen väl, men också 

vara väl inläst på den aktuella litteraturen och besitta förmågan att se texten ur olika 

perspektiv och göra olika uttolkningar av den. Ett urval av skönlitteratur måste också göras, 

där läraren tar hänsyn till elevernas förutsättningar och känslomässiga mognadsnivå. Således 

behöver läraren fokusera inte bara på litteraturstoffet, utan även på individerna som ska 

uppleva skönlitteraturen. Varje läsare gör unika kopplingar till sin egen livserfarenhet och 

läraren måste ta vara på dessa erfarenheter och se till att de berikar eleverna i undervisningen. 

   I denna studie har vi konstaterat att bland annat demokratiska samtal om konflikter, rollspel 

och brevskrivning är givande metoder för värdegrundsarbete med skönlitteratur som grund, 

men samtidigt bör olika metoder komplettera varandra för att en helhetsbild av 

skönlitteraturen ska träda fram för eleverna. Vi menar att skönlitteratur i första hand handlar 

om läsupplevelser, och de didaktiska metoder vi redogör för syftar till att konkretisera och 

lyfta fram elevers unika upplevelser av skönlitterära texter.      

5.5 Fortsatt forskning 

 

En möjlig fortsättning på denna studie kan vara att undersöka hur verksamma lärare ser på 

värdegrundsarbete inom svenskämnet med skönlitteratur som bas. Man skulle även kunna 

pröva några av de metoder vi nämner i vår studie och därefter komplettera med intervjuer och 

utvärderingar av de genomförda lektionerna eller momenten. 

5.6 Efterord 

 

Att skriva detta arbete har varit oerhört givande och lärorikt. Vi vill tacka vår handledare, Dan 

Landmark, för all hjälp och för att han under denna tid och arbetsprocess stöttat oss och 

kommit med värdefulla responser. Vi vill också tacka våra familjer för stöd, och sist men inte 

minst tacka varandra för ett berikande och gott samarbete. Arbetet har författats i samverkan 

mellan oss uppsatsskribenter (Vedran Maras och Erik Wetterborg), där vi under hela 

processen tillsammans skrivit, bearbetat och diskuterat all skriven text. 
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