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Uppsatsens avsikt är att göra en värdegrundsanalys av tre skönlitterära verk som 

återfinns på högstadiet i klassrumsuppsättning. De verk som jag har läst är Ondskan 

av Jan Guillou, Ida slash Sandor av Sara Kadefors och Flugornas herre av William 

Golding. Utifrån ett värdegrundsperspektiv med utgångspunkt i Lgr 11 ska jag se hur 

begreppen demokrati, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

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

med svaga och utsatta synliggörs i verken. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och 

metoden som använts är kvalitativ textanalys. Till uppsatsens bakgrund har lämplig 

forskning om begreppet värdegrund tillfogats samt hur denna kan tydliggöras i 

skolan. Resultatet består av en litteraturvetenskaplig textanalys och diskussion med 

stöd av relevant litteratur. Slutsatsen är att samtliga verk kan försvara sin plats i 

skolans litteraturläsning ur ett värdegrundsperspektiv eftersom diskussioner om 

innehållet alltid kan tillföra insikter, även om författarens intention inte är att skapa 

ett underlag för värdegrundsfrågor.  
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1  Inledning 
 
Att elever i skolan ska lära för livet är säkert alla vuxna eniga om. Ekvationer, 

Pythagoras sats, periodiska systemet och fotosyntes – ja, det är kunskaper som inte 

kan ifrågasättas, men för ett hållbart samhälle behöver skolan också aktivt värna om 

mänskliga värden och med detta som utgångspunkt introducerades begreppet 

värdegrund under 1990-talet. Numera ligger värdegrundsfrågorna som fundament 

för all verksamhet inom skolan. Men frågan är hur värdegrunden tar plats i den 

dagliga verksamheten? Kan värden som demokrati, allas lika värden och jämlikhet 

införlivas naturligt i skolarbetet eller bör särskild tid avsättas för detta under 

specifika tillfällen? Svaret på detta kan säkerligen debatteras, men ansatsen i detta 

examensarbete är att i ämnet svenska försöka se om värdegrundsarbetet kan förenas 

med den litteraturläsning eleverna gör i undervisningen. Ett rimligt antagande vore 

att litteraturundervisningen borde vara att en framkomlig väg för att tydliggöra 

skolans värdegrund, vilket kan göra läsningen till något mer än en renodlad läsövning 

med i många fall en obligatorisk efterföljande recension. Jag har en tro att 

skönlitterära verk borde kunna belysa olika aspekter i skolans värdegrund utifrån 

både positiva och negativa faktorer. Att samtala om värdegrundsfrågor i litteratur 

borde därmed i många fall vara nödvändigt eftersom texterna inte alltid är goda 

exempel. Att låta eleverna själva hantera innehållet på egen hand är kanske inte alltid 

lyckat? Utifrån ett värdegrundsarbete är det viktigt att ha i åtanke att de flesta böcker, 

kanske rent av alla, inte är skrivna utifrån en moralisk lärande aspekt, utan det är i 

samtalet nyanseringar om moraliska och existentiella problem kan begrundas. Av 

vilken anledning än författare väljer intrig och karaktärer har de sannolikt inte 

skolans värdegrund som ett givet innehållsligt perspektiv.  

 

Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsen syfte är att undersöka huruvida några i skolan vanligt förekommande 

skönlitterära verk har en plats i skolans värdegrundsarbete genom att analysera 

samhälleliga och existentiella frågeställningar och hur dessa kan sättas i relation till 

Lgr11. 

Detta medför att frågeställningen lyder: 

Utifrån de grundläggande värden som återfinns i Lgr 11 gällande demokrati, 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
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värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta; 

hur gestaltas dessa existentiella och ideologiska perspektiv i den mån de förekommer 

i tre utvalda skönlitterära verk? 

Hur förhåller sig den litterära gestaltningen av dem till den värdegrund som återfinns 

i Lgr 11? 

1.2  Begrepp 
 
De begrepp som jag har för avsikt att synliggöra i uppsatsen grundar sig på i stort på 

Nationalencyklopedins definitioner och beskrivs kortfattat som följer.  

  Med begreppet demokrati avses medinflytande, d.v.s. att få göra sin röst hörd och 

vara en del av ett beslut. Demokrati kan vara av direkt eller indirekt slag. Med direkt 

demokrati avses att individen själv fattar beslut, medan indirekt demokrati innebär 

att individerna utser representanter som å deras vägnar ska fatta beslut. Den 

språkliga innebörden är folkmakt eller folkstyre (Nationalencyklopedin, fjärde 

bandet, 1990:496). Begreppet människolivets okränkbarhet innebär att livet är 

oantastbart, d.v.s. att det inte är rätt att döda. Med begreppet individens frihet och 

integritet avses respekt för individens självständighet och oberoende. Enligt 

Nationalencyklopedin betyder integritet: ” rätt att få sin personliga egenart och inre 

sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp” 

(Nationalencyklopedin, nionde bandet, 1992:502). Avseende solidaritet menas en 

känsla av sammanhållning och lojalitet, d.v.s. en förmåga att ställa upp för 

medmänniskor (Nationalencyklopedins ordbok, tredje bandet, 1996:208). Med 

jämställdhet menas att oavsett genustillhörighet ska individer ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter (Nationalencyklopedin, tionde bandet, 1993:275). Alla 

människors lika värde innebär att ingen människa är förmer än någon annan oavsett 

bakgrund och förutsättningar. I Regeringens översättning av FN:s allmänna 

förklaring av de mänskliga rättigheterna står att läsa: 

 
Artikel 1 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 

 

Artikel 2 

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan 

åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan 

uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd, eller ställning i övrigt. 
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Värdegrund är ett begrepp som utifrån Nationalencyklopedin definieras som ” de 

grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar; 

samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning” 

(Nationalencyklopedin:652). 

2  Teoretisk bakgrund  
	  
Den	  teoretiska	  litteratur	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  detta	  examensarbete	  har	  strukturerats	  

upp	  i	  tre	  områden.	  Dels	  refereras	  till	  litteratur	  om	  värdegrund	  i	  allmänhet	  och	  dels	  om	  

litteratur	  om	  skola	  och	  värdegrund.	  Slutligen	  belyses	  litteraturläsning	  och	  värdegrund.	  

Min	  utgångspunkt	  i	  valet	  av	  källor	  är	  således	  att	  för	  det	  första	  få	  till	  en	  bas	  till	  begreppet	  

för	  att	  därefter	  inrikta	  mig	  på	  skolan	  och	  läsning.	  För	  det	  andra	  har	  jag	  medvetet	  sökt	  att	  

ha	  en	  viss	  aktualitet	  av	  källorna.	  Ingen	  av	  värdegrundslitteraturen	  är	  författad	  tidigare	  

än	  2001.	  	  

	  2.1  Värdegrund 
 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, är 

indelad i tre delar; skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer 

samt kursplaner. Det är den första delen och till viss del den andra delen som 

behandlar skolans värdegrund. Redan första meningen i läroplanen fastslår att 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund” (s.7), för att följas av ”Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar 

inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 

vår gemensamma miljö.” (s.7). Därefter fastslås vilka värden skolan ska förmedla: 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

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

Lgr 11 innehåller ingen diskussion av värdegrunden utan talar om vad som gäller, inte 

varför. Formuleringarna ger därmed på inga vis uttryck för att dessa värderingar är 

av frivillig art. 

   Andersson (2001: 23-29) menar att begreppet värdegrund inte är enkelt att samlas 

kring. Det är lätt att tro att värdegrunden kan anses vara allmängiltig och ha en 

gemensam innebörd för människor inom samma nation men individers tolkningar 

kan skilja sig åt. En betydelse för en person innebär inte med självklarhet samma 
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betydelse för en annan person. Att vi dessutom lever i en föränderlig värld gör att 

värden och värderingar inte kan förutsättas vara statiska. Andersson separerar orden 

värde ifrån grund och menar att värden är ”abstrakta och lättflyktiga” och grunden 

står för det ”konkreta och handfasta” och menar därmed att orden i viss mån är 

oförenliga. Hans poäng är att värdegrunden inte är evig utan förändras eftersom 

samhället varierar över tid och genom de människor som lever däri. Även Zackari och 

Modigh (2002:36) uttrycker att begreppet är problematiskt och komplicerat. De 

anser att det är en skillnad mellan värderingar som uttrycker etiska ståndpunkter och 

normer som avgör hur vi agerar i enskilda situationer utifrån dessa ståndpunkter. 

Det är således normerna som styr vårt beteende och vårt handlande, d.v.s. vilken 

moral vi har i den praktiska situationen. Värden är mer kopplade till etik som 

behandlar reflektioner och tankar om vad vi anser vara gott eller ont, rätt eller fel. De 

menar att skolans värdegrund innehåller både dessa element och att läroplanen 

uttrycker detta i allmänt hållna ordalag utan tydlig konkretion. Zackari och Modighs 

tolkning av värdegrunden är hämtat ur ett demokratiskt och humanistiskt perspektiv 

som konkretiseras genom socialisation. Det handlar om hur man beter sig genom hur 

man talar och lyssnar till andra och om hur samtal och dialog ligger till grund för 

samförstånd och förståelse (s.64). Även Thornberg (2010:22) ansluter sig till den 

sociala åskådningen. Han anser att människor förvärvar värden genom social 

interaktion anskaffade genom samhörighet i de sociala och kulturella situationer 

människor växer upp i. Antingen kan värden vara implicita, outsagda och tagna för 

givet, eller explicita, tydliga och uttryckliga. Thornberg menar att skolans värdegrund 

ansluter sig till det senare.  

    Många begrepp kan enligt Nykänen (2009:48-49) lätt komma i konflikt med 

varandra och nämner begreppen individens frihet kontra solidaritet med svaga och 

utsatta som exempel. I gruppkonstellationer skulle en elev kunna vägra att samarbeta 

med en annan elev. Vad är det då som gäller? Individens frihet att välja bort eller 

solidaritet med andra. Hon problematiserar även vilket förhållningsätt man kan ha 

till en individ som av egen frihet väljer att ta sitt eget liv kontra människolivets 

okränkbarhet. Spänningarna menar Nykänen uppstår i konflikten mellan det rätta 

och det goda liksom mellan värdegrunden som helhet och de enskilda delarna. Även 

begreppet människolivets okränkbarhet menar Tännsjö (2006) kan uppfattas som 

moraliskt komplicerat. Betyder det att man alltid ska ta avstånd från självmord och 
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abort i alla lägen? Tännsjö menar att begreppet står i konflikt med moderna 

frågeställningar. 

	  2.2  Skola och värdegrund     
 

Således framkommer att skolans värdegrund Lgr11 inte är en helt enkel uppgift att 

förmedla. Lgr11 formulerar dessutom att värden som skolan ska gestalta och 

förmedla ska ske ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism” (s.7). Assarsson (2009:55-56) menar att 

skolans formulerade värdegrund är avsedd att fungera som en utgångspunkt för 

förståelse av social aktivitet. Avsikten är att människor ska kunna mötas genom 

demokratisering, oberoende av religiös och kulturell bakgrund. En ökad förståelse är 

tänkt att utjämna olikheter till förmån för gemenskap och enhetlighet. Med avstamp 

utifrån värdegrundens formulering om västerländsk humanism och kristen tradition 

vill Assarsson peka på att det antagligen finns en uppfattning om att en västerländsk 

åskådning borgar för rätta och goda värderingar. Det finns dock inget som talar för 

att detta skulle stämma. Kritiker menar, enligt Assarsson, att kristendomen i många 

fall begått oförlåtliga övergrepp, allt i det godas namn.  

     Nykänen (2009:47) diskuterar huruvida skolans värdegrund kan likställas med 

samhällets värdegrund, vilket inte verkar vara en helt okomplicerad frågeställning. Är 

skolan ett samhälle i miniatyr eller ska skolan spegla samhället? Slutsatsen är: ”Om 

idén skall vara begriplig måste den formuleras som en förhoppning om att samhällets 

värdegrund indirekt skall förverkligas genom skolans värdegrund” (s.47). Dock 

framförs kritik till att skolan har formulerat en egen värdegrund i en artikel om Samir 

El-Sabaian, Sveriges Elevkårers f.d. ordförande skriven av Cervin (2012), som menar 

att värdegrunden som är uttryckt i grundlagen borde räcka. Han anser att skolans 

värdegrund saknar formuleringar om grundläggande fri- och rättigheter, och att 

eleverna därmed missar viktig undervisning i detta.  

   Colnerud (2010:47-49) anser att värdegrundsfrågor inte kan läras ut på särskilda 

lektioner, utan att eleverna istället tar till sig värdepåverkan i hur läraren beter sig i 

de vardagliga undervisningssituationerna. Hur läraren bemöter elever och hanterar 

olika situationer påverkar långt mer. En diskussion om människors lika värde faller 

platt om begreppet saknas i lärarens handling. På liknande sätt diskuterar Sigurdson 

(2002:144) när han skriver: ”läraren själv i någon mån förkroppsligar de värden hon 

eller han är satt att förmedla”. Visserligen behöver inte läraren vara en perfekt individ 
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avseende moral och dygd, men läraren kan inte uppträda passivt och neutralt till de 

värden som ska föras vidare. Ytterst ansvarig, menar Sigurdson, är inte läraren utan 

skolan. Det handlar om en atmosfär vars prägel utgår ifrån skolans kultur. Colnerud 

menar vidare att lärare behöver ha teorier för att förstå det man vill påverka, och 

nämner fem ansatser. Den första är regelfokuserad ansats som antar att eleverna 

utvecklas om de följer regler och vedertagna beteenden. Läraren påverkar här med 

positiva och negativa tillsägelser. Den andra är moralisk självständighet som innebär 

att eleverna utvecklar en förmåga att reflektera över moraliska aspekter. Här har 

samtalet en stor betydelse. Den tredje ansatsen är de goda egenskapernas utveckling 

som genom egen tillfredsställelse skapar önskvärda beteenden. Eleven utvecklar 

gradvis en insikt hur t.ex. generositet och hänsynstagande berikar den egna 

personen. Den fjärde ansatsen bygger på omsorg genom att normerna överförs via de 

personer som visar omsorg och omtanke. I detta är lärarens egna moraliska handling 

en viktig påverkan. Slutligen finns den romantiska modellen som innebär att läraren 

inte påverkar eleven alls i någon riktning avseende den moraliska utvecklingen. 

Eleven ska av egen kraft utveckla moraliska principer. Colnerud vill genom de olika 

ansatserna belysa att lärare kan närma sig värdegrunden utifrån olika perspektiv och 

att det därmed är viktigt att varje lärare själv har tagit ställning till sin egen 

tillämpning. 

2.3  Litteraturundervisning och värdegrund  
	  
I Wyndhamns (2013:195-208) forskning i ämnet svenska för gymnasieskolan om 

värdeöverföring och kritiskt tänkande framkommer att trots att skolans värdegrund 

är uttalad, tycks densamma vara oklar för eleven. Skolan ställer krav på eleven med 

stöd av värdegrunden, men eleven själv hämtar aldrig stöd ur densamma. 

Värdegrunden kan därmed anses vara ett maktmedel för att styra elevens beteende 

och agerande. I studien framkommer att värdegrunden förstärker elevens 

underställda position i förhållande till läraren. Överlag innebär detta att eleven 

hämmas från att förstå och handskas med värdefrågor både i skolan, men också i livet 

framgent. Wyndhamn menar att eleven distanseras från kritiska diskussioner och 

ställningstaganden i förhållande till kunskapsstoffet. Värdegrunden används som en 

form av ordnings- och disciplineringsåtgärd för att skapa kontroll istället för att 

skapa ett granskande, reflekterande och resonerande förhållningssätt till omvärlden. 

Lärare bör välja innehåll och arbetssätt mer genomtänkt utifrån värdegrundens 
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innehåll. Wyndhamn pekar på att läroplanens officiellt skrivna värdegrund är något 

helt annat än det ”värdesystem” som nu bedrivs. Särskilt framförs kritik inom 

litteraturorienterade moment där eleverna till största del reproducerar stoffet med 

kopiering och komprimering. De grundläggande värderingarna stämmer därmed inte 

överens med undervisningen, som istället borde bjuda in till att granska 

bakomliggande värderingar. Studien visar att elever till mångt och mycket saknar 

kontakt med skolans värdegrund utifrån att systematiskt få granska och reflektera 

över stoffet. 

  Lindgren (2003:15-22) menar att mycket av värdegrundsarbetet i skolorna inte är 

en del av en vardaglig verksamhet utan utövas avskilt och separerat ifrån skolarbetet. 

Skolan arbetar istället med värdegrundsprojekt och dessa blir därmed ofta till ett mål 

i sig självt istället för att ses som ett redskap för utveckling. Även Lindgren erfar att 

värdegrundsarbete ofta syftar till att förbättra klimatet i skolan genom att belysa de 

faktorer som inte fungerar, istället för att bidra till att lyfta fram grundläggande 

värden. I de projekt värdegrundsarbetet bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, 

framträder olika metoder. En vanlig metod är diskussion och samtal, men även andra 

metoder förekommer såsom rollspel, värderingsövningar, samarbetsövningar, 

uppsats- och brevskrivande liksom litteraturläsning. 

   Munck (2006:78-82) betonar att abstrakta begrepp som demokrati måste 

undersökas i en prövande process, både genom skrivande, samtal och läst text. Hon 

ställer sig frågan om vissa skönlitterära texter passar sig bättre än andra och menar 

att alla texter kan användas, oavsett om det är en roman, dikt eller teaterpjäs. Det 

viktiga är reflektionen och inte om det är en kanoniserad klassiker eller en 

fantasyberättelse. Inte heller spelar det någon roll om texten har en tydlig moralisk 

ståndpunkt eller ett tvivelaktigt och oklart perspektiv. Munck skriver att läsning som 

stimulerar till reflektion gör att värdegrundsfrågor får en given plats i 

undervisningen. Svenskämnet har därmed en enorm arena att arbeta i genom alla de 

olika litterära texter som erbjuds, för att konkretisera värdegrundsfrågor.  

   Kåreland (2009:102-104) bekräftar att värdegrundsfrågor ofta hänvisas till 

skolans litteraturundervisning. Särskilt barn- och ungdomslitteratur har anammat 

dessa frågor ur ett innehållsligt perspektiv. Ända sedan början av 1900-talet har ett 

synsätt rått att moraliska tankar och värderingar bör förmedlas och då särskilt i 

litteratur för unga. Dock menar Kåreland att detta numera har klingat av något. 



	   11	  

3  Metod och urval  
 
Denna uppsats är en litteraturvetenskaplig läsning som bygger på en kvalitativ ansats 

med metoden kvalitativ textanalys. Textanalys handlar om, enligt Widén (2009:136-

138), att förhålla sig till texter och dess innehåll, för att få kunskap utifrån ett väl 

definierat underökningsproblem. I denna process träder olika analytiska dimensioner 

fram, beroende på syfte och analys. Widén skriver att den andra dimensionen, som 

med fördel kan tillämpas i denna uppsats, syftar till fokus på innehåll och att 

analysen därmed inriktar sig på en litterär och innehållslig betydelse. Den första 

dimensionen är tillämpbar om upphovsmannen ska analyseras och den tredje 

dimensionen tillämpas om yttre sammanhang ska analyseras. Dessa båda 

dimensioner lämnas utan avseende i detta arbete.  

    Holmberg & Ohlsson (1999:104) föreslår hur man kan närma sig en litterär text 

utifrån en praktisk ansats. Första gången en text läses bör läsningen vara 

förhållandevis fri och öppen. I denna del kan anteckningar göras rörande 

associationer, känslor och frågor som väcks under läsningen. Min första läsning har 

därför genererat ett skriftligt material utifrån egna tankar i syfte att bekanta mig med 

texterna. I de övriga läsningarna, menar Holmberg & Ohlsson, kan analysen påbörjas 

utifrån den kontext som man från början föresatt sig. I detta arbete består kontexten 

av uppsatsens syfte och frågeställningar, vilket har medfört att sammanhanget och 

kopplingen till skolans värdegrund i stort har styrt analysens inriktning. 

     Widén (2009:142) betonar också vikten av att använda sig av analysfrågor för att 

avgränsa och klargöra exakt vad som ska studeras. Därför har jag formulerat följande 

frågor: 

• Vilka värden kan textens karaktärer förmedla? 

• Vilka värden kan miljö, samhälle och intrig förmedla? 

Detta medför att jag även i läsningen haft fokus på karaktärer, miljö, samhälle och 

intrig. Varje analys har inledningsvis berört litteraturens tema, för att därefter i stort 

fokuserat på karaktärerna. Genom detta angreppssätt har intrig, miljö och samhälle 

vävts in av sig själva, eftersom dessa begrepp ofta har samröre med karaktärernas 

gestaltning. Begreppen har därför inte strukturerats likadant i fråga om att ordningen 

ska vara likformig. 

Sammantaget har arbetet utformats utifrån Holmberg & Ohlssons 

litteraturvetenskapliga analyser samt Widéns riktlinjer.  
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     Undersökningens urval av skönlitteratur är baserat på att verken ska förekomma i 

klassrumsuppsättningar i skolorna. Utan denna urvalsprincip hade det inneburit att 

verken antagligen valts ut av mig godtyckligt utifrån min egen intressesfär som 

utgångspunkt, men detta kändes för mig inte särskilt försvarbart utifrån uppsatsens 

trovärdighet. Jag önskade således en mer genomtänkt urvalsprocess, varför jag 

kontaktade samtliga högstadieskolor i två kommuner i Mellansverige, både privata 

och kommunala. Totalt kontaktades sjutton skolor varav fem svarade.  

  Jag har valt att begränsa antalet verk till tre stycken av vilka de mest 

förekommande valdes ut att ingå i undersökningen. Hos fyra av skolorna förekom 

Ondskan av Jan Guillou samt Sandor slash Ida av Sara Kadefors, vilket medförde att 

dessa verk var givna. Däremot återfanns sex verk hos tre av skolorna varför jag 

därmed tvingades att göra ett val av dessa. Detta val kan utgå från flera olika 

resonemang, t.ex. att enbart begränsa sig till svenska författare eller att utgå ifrån ett 

mer historiskt perspektiv där en spridning av litteratur från olika epoker är att 

föredra. Mitt val föll dock på det innehållsliga perspektivet. I Olin-Schellers (2006) 

avhandling som bl.a. handlar om gymnasieelevers läsning framkommer att 

ungdomar tycker om när handlingen berör historiska perspektiv, teman om det onda 

kontra det goda samt att handlingen har verklighetsanknytning. Detta gjorde att mitt 

tredje val föll på Flugornas herre av William Golding, eftersom boken framkommit 

ur Goldings anda att skildra människans förfall med andra världskrigets som 

utgångspunkt. Jag anser därigenom att det historiska perspektivet och tanken om det 

goda/onda kan utgöra en möjlig positiv läsupplevelse för en ungdom. 

   I form av en spridning av tid visar sig valen också kunna försvaras i och med att de 

kan anses representera olika tidsdekader under 1900- och 2000-talet.  Flugornas 

herre utgavs 1954 och utspelar sig strax efter andra världskriget medan Ondskan 

utgavs 1981 och utspelar sig i brytningstiden mellan 50-talet och 60-talet. Sandor 

slash Ida gavs ut 2001 och utspelar sig i dess samtid och skulle fortfarande kunna 

vara giltig innehållsmässigt nu tolv år senare.  

4  Analys av skönlitteraturen  
 

I detta avsnitt kommer min läsning av de skönlitterära verken presenteras var för sig. 

Utifrån de analysfrågor jag tidigare presenterat avser jag undersöka olika värden, i 

den mån de förekommer, bl.a. med utgångspunkt från begreppen demokrati, 
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människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

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

De olika begreppen ligger ofta nära varandra varför en klar avskiljning inte alltid går 

att utläsa. 

4.1  Ondskan 
 
Forskning om Guillous Ondskan saknas men verket har tagits upp i Ulla Lundqvists 

bok Läsäventyr från när och fjärran och Erik Hedlings avsnitt Ondskan, Jan Guillou 

och det undergörande våldet i boken Våld – representation och verklighet. Jag är 

medveten om att litteraturen inte kan anses vara av vetenskaplig art, men texterna är 

litteraturkritiska och kan därmed försvara sin plats i uppsatsen. Dessutom refereras 

även till en intervju med Jan Guillou i tidningen Barn utgiven av Rädda barnen 2013 

skriven av Per Bengtsson.  

     I ett verk vars titel är Ondskan är det omöjligt att låta bli att förhålla sig till ondska 

och det våld som beskrivs. Givet detta är det förstås ett stort tema innehållsmässigt 

sett. Hemmavid blir Erik misshandlad av sin pappa helt godtyckligt. Lite smuts under 

naglarna kan rendera fem extra piskrapp efter maten. Överlevnadsinstinkten gör att 

Erik allteftersom lär sig att hantera smärta eftersom han inte vill ge fadern nöjet att 

se honom förödmjukad. Förnedringen skapar hat och Erik hanterar misshandeln 

genom att själv använda våld i skolan. Som gängledare styr han med en instrumentell 

syn på våld. Våld är berättigat om det har ett syfte och mål. Enligt Guillou själv, i Per 

Bengtssons (2013) intervju, uttrycker han att ”rätt våld på rätt plats” var en tes han 

använde under sina ungdomsår. Våld på rätt sätt gav status i skolans värld. Det är 

också på detta sätt Erik rättfärdigar sina handlingar. Dock reflekterar Erik över våldet 

och dess uppkomst i sina tankar om skolans agande lärare: 

 
Var det så enkelt? Hade det med lärarna att göra så att den som slogs fick motstånd och 
bråk och den som inte slogs fick gossar som lamm? Eller hade det möjligen med Erik 
själv att göra så att den som slogs frammanade bilden av farsan och hela 
motståndskampen hos Erik så att de andra som var med i hans gäng eller de andra som 
var rädda för gänget följde med i bråket om han bara startade det? 
Erik kunde inte reda ut saken. (s.42) 

 

     När Erik senare börjar på internatskolan Stjärnsberg säger han till sig själv att 

hans nya våldsfria liv börjar. Enligt rumskamraten Pierre slår inte lärarna eleverna, 

utan skolan använder sig istället av kamratuppfostran. Snart förstår dock Erik att det 

är fråga om pennalism och som våldets företrädare och huvudantagonist framträder 
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den äldre eleven Silverhielm. Trots att Erik inte själv tycker sig använda våld någon 

gång under tiden på Stjärnsberg använder han sig ändå indirekt av våld som metod. 

Han tar medvetet emot slag och misshandel för att få gehör för sin ståndpunkt; ett 

sorts omvänt maktförhållande. Däremot använder han sig av verbala våldshandlingar 

i form av hot och mentala bilder hos motståndarna. Detta visar sig vara minst lika 

effektivt som fysiskt våld. Med sin erfarenhet av våld har han skaffat sig en 

psykologisk insikt som han drar till sin spets. Han rättfärdigar sitt beteende med att 

han inte använder våld, trots att han i slutet av boken anonymiserar sig med en huva 

för ansiktet och därefter agerar som en våldets hämnare. I skydd av anonymitet slår 

han ner och misshandlar människor han själv anser förtjänat det. Han tar på sig 

rollen av både bödel och domare.  

     I Ondskan framträder två olika sorters våld, dels det ideologiska våldet på skolan 

och dels det vansinnesvåld som fadern utövar. Guillou bekräftar detta i artikeln 12 

frågor till Guillou när han säger att misshandeln hemma saknade logik och våldet i 

skolan ”följde en fascistisk idé om styrkedyrkan”. Trots att våldet därmed framträder 

på olika sätt jämför Erik de båda antagonisterna; pappan och Silverhielm: 

Farsan måste alltså vara galen, tänkte han. Eller skulle farsan ha kunnat vara 
Silverhielm, en sån som Silverhielm om han varit yngre och prefekt på den där platsen 
som inte fanns längre. Antagligen. Och Silverhielm skulle kunna bli som farsan; dom tog 
aldrig slut, man kom alltså aldrig undan från dom? (s.281) 

 
Därmed dras slutsatsen att det som kan uppfattas vara olika grunder för våld, lätt kan 

transformeras.  

     Även en skillnad kan noteras i verket beroende på om våldet styrs av passivt eller 

aktivt deltagande. För det senare står kamratuppfostran på Stjärnsberg och pappan 

för, och det passiva står lärarna och mamman för. Men frågan är om inte även Erik 

till viss mån står för den passiva ondskan? I passagen när han skickas till 

Katrineholm för omplåstring av läkaren tiger Erik om det hårda klimatet på skolan, 

trots att läkaren ger tydliga antydningar att han förstår vad det är fråga om. Erik 

drivs i detta av en egen hämndkänsla och en sorts missriktad lojalitet. Det är han mot 

alla andra, fast han enkelt skulle kunna säga hur det förhåller sig på skolan. 

Lundqvist (1994: 121) menar att det handlar om att den starke ska segra. Erik 

beskrivs som en hjälte eller övermänniska som av egen kraft ska klara av att förändra 

omvärlden, men frågan är om inte Erik faller på eget grepp. Han tar i sitt inre avstånd 

mot våld, men i det yttre ges inga tecken till förändring, varken avseende det aktiva 

eller det passiva våldet. Även i den slutliga ordstriden med Silverhielm, där 
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förnedringen blir total, är det svårt att se att Erik är den ultimata vinnaren. Lundqvist 

(s.109-110) menar att våldsideologin står som segrare och att Erik inte är ett dugg 

förändrad trots Pierres idoga samtal och uppoffring att lämna skolan för att inte ligga 

Erik till last i kampen mot orättvisan. Tillhör även Erik de onda - för vad vinner han 

förutom att nära sitt ego som segrare? Lundqvist har i detta en poäng. Trots Eriks 

försök att rättfärdiga sitt beteende på skolan framstår inte Erik som den insiktsfulle 

pacifisten i slutepisoderna. Kanske stämmer Eriks och Pierres resonemang om 

Polyfemos som symbol för ondskan, att ondska inte alltid överensstämmer med att 

vara ond. Att vara farlig och dum - är det samma sak som att vara ond? Slutsatsen 

pojkarna drar är att ondska kräver intelligens att planlägga saker och att det är det 

som skiljer Polyfemos ifrån Silverhielm. Som Erik uttrycker det: ”Våldet satt i 

hjärnan” (s.206). Genom sin planering av Silverhielms förnedring talar därmed Eriks 

eget resonemang för att också han är ond. Denna insikt har dock Erik inte, utan han 

agerar efter devisen: ”man måste slåss mot ondskan” (s.198). Hedling (2006:117) 

däremot menar att Eriks uppgörelser med såväl Silverhielm som med pappan skapar 

en tillfredsställelse hos betraktaren. I en ytlig betraktelse kan jag till viss del hålla 

med, men i en djupare mening kan Eriks beteende ifrågasättas. Våldet legitimeras i 

stort som konfliktlösare. 

     När det gäller begreppet jämlikhet synliggörs detta i både de manliga och de 

kvinnliga karaktärernas beteenden. Hos de manliga karaktärerna i verket finns inget 

som talar för att jämlikhet är ett begrepp som eftersträvas. Attityden som förs fram 

synliggörs tydligt hos matematikläraren Bävern som använder ordet fittor och andra 

nedsättande benämningar på kvinnors könsorgan för att förstärka det han vill ha 

sagt. Även i omgivningens reaktion på Eriks kärleksrelation med servitrisen Maja 

förlöjligas kvinnan. När Silverhielm får tag i det avskedsbrev Erik har fått från Maja 

triumferar han: 

 
- Hör här, sa han, det är ju bättre än man kunde tro… vänta, här står det… 
”… och jag hade nästan hoppats att jag skulle bli på barn med dej…” va! Den jävla 
subban kan ju inte ens skriva svenska, på barn va? I stället för på smällen va! Och vänta 
här står det vidare…”för sista gången vi träffades hade jag inte mitt pessari på mej…’” 
Hade hon kapsylen på huvudet i stället för i fittan va! ”… men det är sant att jag älskar 
dej fast inte tror jag att vi ses något mer…” Nu du din jävla lilla marodör, nu är du 
torsk. Knullat med mässubba va? Det blir rellen det kan du ge dej fan på när det här 
kommer till rektor. (s.266-267) 

 
Som motpol till detta framgår det i Eriks och Pierres diskussioner att de har en annan 

kvinnosyn i och med att de anser att språket är vulgärt. I samtalet har Pierre svårt att 
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konkretisera vad han reagerar över förutom att hans känsla är att man inte ska prata 

om kvinnor på detta sätt. Hans diffusa men starkt moraliska ståndpunkt får också 

Erik att inse var han står. I mångt och mycket verbaliserar Pierre ofta det Erik aldrig 

konkret har uttalat tidigare, men genom Pierres ord preciseras Eriks moraliska 

kompass.   

     Av de kvinnliga karaktärerna är Eriks mamma redan i inledningen förpassad in i 

traditionella könsmönster när det i förbigående nämns att hon har gjort 

chokladpudding till efterrätt, trots att middagens samkväm handlar om allt annat än 

måltidens beskaffenhet. Denna lilla passus förpassar mamman in till kökets domäner 

för att vid matbordet inte ens nämnas, utan underförstått ta en roll som en tyst och 

skrämd betraktare. Mamman blir den vårdande och omhändertagande person som i 

tysthet hjälper Erik efter pappans övergrepp. Hon hanterar sin frustration över hur 

Erik behandlas genom att spela piano, dels för att slippa höra slagen av misshandeln 

och Eriks gråt, men också för att slippa ta ansvar för makens beteende. Hon flyr in i 

musiken för att kunna ignorera det som händer:  

 
Som han efteråt mindes det, fast osäker, så kom modern in med en skål med ljummet 
vatten och en linnetrasa. Hon sa ingenting, eller han mindes inte att hon skulle ha sagt 
någonting. Möjligen grät hon, möjligen kände han salt från hennes tårar i ett av de 
öppna såren. Men det kunde vara en dröm som kom sig av den begynnande febern. Det 
kändes som vacker pianomusik långt borta. (s.25) 

 
När Erik sedan tvingas lämna läroverket visar mamman dock handlingskraft för att 

hjälpa sonen, utan att för den skull visa på en karaktärsförändring eftersom en rädsla 

för makens våld kvarstår. Texten avslöjar en vetskap om att hon borde stått upp för 

Erik gentemot pappan och indirekt är även hon ett offer för mannens misshandel. 

Jämlikheten i äktenskapet är odiskutabelt obefintlig; pappan härskar genom våld och 

mamman tar den underdåniga och förtryckta rollen. Även den äldre kvinnliga 

sjuksystern på Stjärnsberg faller in i rollen av etablerade könsmönster, dels genom 

sin arbetsroll, men också för att hon accepterar den mansdominerande 

kamratuppfostranskulturen. Hon förstår att Erik med stor sannolikhet skulle ha dött 

om hon inte hade räddat honom under Klosternatten, en återkommande dag vars 

syfte är att kränka och kamratuppfostra yngre elever. I egenskap av sitt yrke borde 

hon stått upp för att förhindra fortsatta övergrepp. Hon hjälper i tysthet och 

accepterar därmed manligt förtryck: 

 
- Jag är i alla fall sjuksköterska och då kan man inte finna sig i vad som helst. Du har 
fysik som en hingst verkar det som, men om du legat kvar lite till så hade inte ens du 
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klarat dej från lunginflammation och … (hon tvekade)… komplikationer. Jag ska se till 
dej i eftermiddag, men det här verkar ju klara sig bra om du bara håller dej i sängen i 
dag och i morgon. 
Hon plockade med sin knut och såg tankfullt på honom en lång stund utan att säga 
någonting. Så reste hon sig och gick mot dörren. I dörren vände hon sig om. 
- Du måste lyda dom i fortsättningen, sa hon. (s.219) 

 
     De enda kvinnliga karaktärerna som uppvisas med jämlikhet och egna åsikter är 

dels den flicka han i förbigående möter på tåget och Maja. Flickan på tåget är politiskt 

intresserad och brinner av diskussionsiver. Hon har åsikter och står för dem. Hennes 

engagemang får Erik att förvånat uttrycka att han är pacifist. Han blir till och med 

förvånad över sig själv över sitt uttalande, och det verkar på sätt och vis ironiskt med 

tanke på Eriks egna våldsamheter.  

 
- Du har rätt, sa han, jag kanske också är pacifist. Åtminstone innerst inne. Jag avskyr 
våld i alla dess former. 
Han lyssnade häpet till sina ord som liksom hängde kvar i luften gnisslande av hyckleri. 
(s.56) 

 
Han manifesterar en ståndpunkt av icke-våld fast både hans tidigare och kommande 

agerande visar på att han anammat det manliga våldsideal som präglar hans tillvaro. 

Kanske visar också detta på att Erik lätt vill ta intryck av människor med de ”rätta” 

värderingarna. Maja har också åsikter, även de formade av ett politiskt 

ställningstagande i hennes känslor för rätt och fel - fast enligt henne innebär rätt 

handling fortsatt våld. Erik däremot förändras och inser att kärlek står över våld: ”… 

störst av allt är ändå kärleken” (s.265). Maja framstår som en modern och jämlik 

kvinna genom att det är hon som tar initiativ till kärleksrelationen liksom att deras 

förhållande tycks präglas av en jämbördig förståelse av varandra. De synes förenas i 

ett hat mot orättvisor. Maja reagerar på ojämlika klasstrukturer i och med att det 

enbart är rika familjer som har råd att skicka sina barn till Stjärnsberg, medan Erik 

opponerar sig mot individers beteenden och hierarkier.  

      Det är i närhet av dessa två unga kvinnor Erik visar en vilja att upphöra med sitt 

våldsbeteende. De är båda aktiva och självständiga till skillnad från de båda äldre 

kvinnorna. När jämlikhet förmedlas mellan könen uppvisar texten ett positivt 

förhållningssätt till ett liv utan våld men när jämlikhet saknas skildras våld som en 

nödvändighet och ett ofrånkomligt inslag i männens livsvärld.  

      I verket antyds att alla människor inte har samma värde, framförallt gäller detta 

skillnader i social status beroende på ekonomisk situation. Redan i inledningen syns 

detta beroende på vilken skola man går i:  
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När man kommit in i läroverk var skolan inte längre på lek. Nu var man skild från dom 
som gick i folkskola och som aldrig skulle komma någonstans i livet. (s.12) 

 

Detta synsätt som författaren ger uttryck för var med all säkerhet en vedertagen 

sanning under 50-talets Sverige i hur man uppfattade utbildning. Arbetarklassens 

barn gick i den allmänna folkskolan medan bättre förmedlade familjers barn kunde 

studera i de ofta avgiftsbelagda läroverken. En social segregering var en etablerad 

inställning i det svenska samhället under 50-talet.  

      Även andra sorters hierarkier synliggörs i texten. En urskiljning mellan 

människor tar sig uttryck i hur man ser ut och vilken fysisk status individen besitter. I 

sportsliga sammanhang sker en sortering på grundval av fysiken: 

Kroppskulturen var sålunda grunden för gossarnas sociala system. De som hade de 
vackraste och starkaste kropparna, de som gjorde mest mål i handboll och fotboll eller 
svingade sig i högst båge över plintar och bockar eller kunde vika sig över bommen md 
raka ben från hängande utgångsställning och omvänd handfattning, eller de som vågade 
dyka från högst höjd eller kunde simma längst under vatten ingick i gruppchefernas och 
vice gruppchefernas överklass. Resten var byket. (s.15) 

 
Även en rasistisk hierarki framträder. Vissa människotyper framträder som att de 

står över andra. Detta kan exemplifieras genom den jämförelse historieläraren på 

Stjärnsberg gör mellan Eriks och Pierres kroppar: 

 
Om ni ser här. Vi kan börja med blå ögon och fast blick (pekpinne). Sen en rak näsa, vänd dej i 

profil en gång så därja. Kraftigt hakparti och breda käkar, med jämn harmoni i ansiktet, 
inte såna där höga kindknotor som på exempelvis finnar och lappar och vissa slaver. 
Kraftigt axelparti och raka axlar. Se på den välutvecklade muskulaturen kring armarna 
(pekpinne). Kraftig bröstkorg och väl utvecklad bukmuskulatur, höfterna väsentligt 
smalare än bröstkorgen. Sen kommer vi till lårmusklerna, se hur det liksom går ut här 
och blir bredare än om ni jämför med midjan. Det är sånt man ser på vissa ryttarfolk. Så 
här bör till exempel rätt många av Karl XII:s karoliner sett ut. Vaderna skall gå ut i en 
kurvlinje sådär (pekpinne) och inte bara vara någon sorts avsmalnande förlängning på 
benen. (s.72-73) 

 

Här har vi till att börja med några karaktäristiska drag för den sydländska typen. Bruna djupt 
liggande ögon och dålig syn, därav glasögonen. Näsan är inte rak utan kan vara böjd på 
olika sätt alltifrån den judiska örnnäsan till den här mera normalt sydländska böjda 
varianten. Kinderna lite pussiga och hakan vek (pekpinne). Sen har vi det sluttande 
axelpartiet av buteljtyp. Och så uppstår en sorts kägelform på kroppen vilket inte skapar 
samma harmoni som hos den germanska typen. Se hur magen går ut här och liksom 
bildar basen på käglan. Det kommer sig dels av sydlänningarnas osundare kostvanor 
men har förmodligen också blivit ett ärftligt drag med tiden. Och så kommer benen som 
om man tänker sig att man bara stuckit in tändstickor i en sån där grankotte som man 
gjorde små kossor av som barn, hähä (Pierre rätade till glasögonen men rörde i övrigt 
inte en min). Jaha och så har vi då fötterna, tårna inåt och vanligtvis tendens till 
plattfot. Jaha tack så mycket Tanguy då kan du gå och sätta dej. Vi ser alltså än idag 
tydliga skillnader mellan den germanska och den sydländska typen. (s.73) 

 

Dock förminskas effekten av det rasistiska anslaget genom kontrasten av Eriks och 

Pierres dialog. Genom detta berättargrepp tar texten avstånd från rasistiska åsikter 
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genom att först på ett satiriskt vis åskådliggöra ”fel” värdering för att därefter följas 

av ett samtal med ”rätt” värdering. Som berättargrepp används även ironi med fördel. 

Detta kan visas med följande citat: 

-Äh. Sa Pierre, gubbjäveln är för det första nasse, nazist alltså, och för det andra vet han 
inte vad han snackar om. Sydländsk rastyp, kyss mej i häcken! (s.73) 
 
… Numera släpper dom in judar här på plugget också så det var väl för tio tjuge år sen 
som det där var som värst. Kalle i vår klass är ju jude men han är blond som dom där på 
väggen och har minst lika ”rak näsa” som du har. Det tänkte väl inte gubben på. Jävla 
larv. (s.74) 
 
-Pierre min lilla sydländska vän av icke-germansk näs-typ… (s.87) 

 

      En annan hierarki som dominerar är genom vilken samhällsklass man tillhör 

genom härkomst. Den adliga tillhörigheten dominerar på Stjärnsberg. 

Skolprestationer och idrottsliga resultat är av mindre vikt om man inte tillhör den 

adliga kalendern. Även här anas en ironi: ”Ty de tre adelsmännen talade inte. Dom 

ägnade sig åt konversation” (s.116). Överhuvudtaget skildras de sociala hierarkierna 

stereotypt boken igenom och byggs på de som tjänar och de som styr: överklassen. 

Idrottsläraren försöker dock ta upp klasskampen genom att argumentera för att 

idrotten i alla fall är demokratisk.  

 
… man kan inte ha det så att den som vinner måste heta Lewenheusen. (s.122) 
 
Idrotten är demokratisk Erik, tänk på det. (s.122) 
 
- Stå på dej Erik, visa dom jäklarna att idrott och mygel inte hör ihop. (s.122) 
 

För övrigt är de demokratiska värderingarna satta på undantag. Som exempel kan 

nämnas den rökruta på Stjärnsberg som för de äldre eleverna är tre decimeter högre 

än de yngres. Eleverna bor också i olika byggnader beroende på årskurs och givetvis 

är den mer attraktiva byggnaden reserverad för de äldre eleverna. Dessa i sig subtila 

och obetydliga hierarkiska fenomenen befäster skolans maktstrukturer.  I övrigt är 

demokrati en illusion som upprätthålls av Rådet som genom domstolsliknande 

möten utdelar disciplinstraff. De agerar efter egna uppställda lagar och paragrafer 

skilda från samhällets normer. Dock försöker demokratin befästas på Stjärnsberg i en 

chimär av demokratiska skolval men genom smutskastning och förtäckta hot ställer 

valresultatets utgång frågan om det hela gått rätt till. Överhuvudtaget är livet på 

skolan av odemokratisk natur till motsats hur samhället utanför skildras. Detta 

tydliggörs i följande avsnitt: 
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Systemet med peppisar var alltså odemokratiskt. Ingenstans i samhället förekom det att 
folk i chefsställning fick slå andra i huvudet ostraffat. Utanför Stjärnsberg skulle det 
betraktas som olagligt, frågan var om det inte egentligen var olagligt också på 
Stjärnsberg. För skolans lagar kunde ju inte väga tyngre än Sveriges lagar. Misshandel 
var vad det var. (s.153) 
 

Att Erik själv tror på demokrati råder inget tvivel om:  

-Jag skulle egentligen vilja bli författare, sa Pierre, men antagligen blir jag något som 
har med siffror och affärer att göra. Vad ska du bli? 
- Jag ska bli försvarsadvokat, svarade Erik. (s.243) 

 

Advokat Ekengren, juristen Eriks mamma anlitat, är den karaktär som förkroppsligar 

det demokratiska och rättfärdiga samhället. Genom stöd av rättsliga argument 

framlägger juristen att samhället inte accepterar skolans agerande. Således segrar 

den rätta demokratin över den påhittade. I detta framstår Pierres tankar som en 

spådom ”… intellektet alltid måste vinna över brutaliteten” (s.238) 

      En intressant passage handlar om när Erik först tvingas slå ned fyra stålkilar i en 

rektangel, för att senare surras fast och torteras. Det torde inte undgått någon av de 

närvarande åskådarna att Eriks liv stod på spel i den kalla natten, när han först 

skållades av två hinkar hett vatten för att sedan få två iskalla hinkar vatten över sig. 

Trots att mobben säkerligen förstår att Eriks liv kan vara i fara, går alla därifrån och 

lämnar Erik åt sitt öde. Modet att försvara ett människoliv är inte stor när rädslan för 

att själv utsättas för något hemskt tar över. Lundqvist (1994:101) kallar detta avsnitt 

för korsfästelsen. Hon jämför Eriks lidande med Kristus, som också fick vara delaktig 

i hanteringen av sitt eget pinoredskap, för att därefter surras fast i en korsposition 

och lämnas ensam med sina plågor.  

      Erik kämpar genom internatlivet för frihet undan kamratuppfostran och 

pennalism, men han inser under kampens gång att han kan skapa förändring även för 

andra. Någon måste bara visa vägen. Elever i lägre åldrar tar små steg i att göra 

uppror genom att inte lyda de äldre i alla lägen när de ser att Erik lyckas. Erik visar 

att man kan stå upp för sig själv, bara man vågar. Integritet framstår därigenom som 

något som kan övas upp. Genom Eriks förmåga att uthärda bestraffningar 

aktualiseras även solidaritetsbegreppet indirekt genom integritetsbegreppet. 

När Erik kallas till sammanträde med Facket, en förening skapad för att tillvarata och 

skydda elevers intressen, åberopas solidaritet som ett sätt att kontrollera Erik. Erik 

anses odemokratisk eftersom han inte underkastar sig de rådande maktstrukturerna: 

 
De nya fjärderingarna var förresten oroade av att Eriks insubordination stod fast. Det 
var ju också odemokratiskt, taskigt mot dom nya fjärderingarna om man tänkte efter. 
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För här hade dom ju gått, många av dom, i många herrans år på Stjärnsberg och fått 
peppisar och sprungit ärenden och bäddat sängar som alla andra. Och nu när dom 
äntligen blev fjärderingare så, ja så verkade det som om dom skulle få en massa helt 
onödiga problem. Det var orättvist helt enkelt. 
Nå? 
Ja nå själv? Kunde inte Erik tänka sig att… 
Nej. Nej och punkt och slut. (s.234)  

 
Avsnittet visar konflikten att ställa upp för andra och se bortom egenintressen mot 

att stå upp för sin integritet. Facket försöker genom omvänd logik få Erik att falla till 

föga genom att spela på känslan för solidaritet med svaga och utsatta. Visserligen vet 

Erik var han står men avsnittet problematiserar vilket som kan anses vara viktigast.  

Sammantaget framstår mycket av romanens komplexitet i att ta ställning till 

konflikter mellan olika värderingar.  

4.2  Flugornas herre 
	  
Forskningsläget gällande Goldings bok är omfattande och en avgränsning är därför 

gjord utifrån mina analysfrågor med fokus på karaktärerna. Jag stöder mig på två 

referentgranskade artiklar, förutom mina egna iakttagelser. Den ena är On Symbolic 

Significance of Characters in Lord of the Flies av Xiaofang Li och Weihua Wu, och 

den andra är Goldings´s Lord of the Flies av Arnold Kruger.  

      Bokens tema handlar om att spegla människans dubbelbottnade natur. Vi tror att 

människan är god och resonerande men strax under ytan finns en ond och brutal 

sida. Handlingen kretsar kring en grupp pojkar som råkar ut för en flygplanskrasch 

som hamnar ensamma på en öde ö. Därefter utkristalliseras olika egenskaper hos 

pojkarna i deras inneboende personlighetsdrag, men även i kampen för överlevnad. 

Miljön i sig innebär ingen kamp eftersom ön skildras som ett paradis med vackra 

stränder, underbart vatten, rikligt med ätbara frukter och grisar att jaga. Platsen 

beskrivs som ”En plats sådan som fantasin hade lekt med men aldrig klart kunna 

föreställa sig sprang plötsligt fram i verkliga livet.” (s.13). Det är istället det 

mellanmänskliga förhållandet som står i fokus.  

      Protagonisten Ralph framställs enligt Xiaofang och Weihua (2009) som 

civilisationens och demokratins förkämpe. Ralph vill att pojkarna lever efter 

fastställda regler och att de ska bete sig utifrån ett uppfostrat och fredfullt sätt. Han 

fastställer att pojkarna ska leva efter demokratins regler: 

Mötet lugnade sig igen. 
”Så ni förstår att vi behöver jägare som kan skaffa oss kött”, sade Ralph. ”Och en sak 
till.” 
Han lyfte upp snäckan som han hade i knät och lät blicken glida över de solsargade 
ansiktena. 
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”Det finns inga vuxna här. Vi blir tvungna att klara oss själva”. Mötet sorlade och 
tystnade igen. 
”Och en sak till. Alla kan inte få prata på en gång. Vi måste räcka upp handen som i 
skolan.” 
Han höll upp snäckan framför ansiktet och kikade fram vid ena sidan. 
”Och då ger jag honom snäckan. Jag lämnar över den till den som ska tala. Han kan 
hålla den medan han talar.” (s.31)” 
 

Demokratin som fenomen materialiseras genom den trumpetsnäcka Ralph och Nasse 

hittar. Genom att visualisera de demokratiska formerna att den som håller i snäckan 

är den som har ordet blir det tydligt för alla pojkar hur alla ska få en chans att höras 

oberoende på status i gruppen. Snäckan symboliserar en mötesordning som alla 

förstår. Tanken på att bibehålla civilisationens regelverk och se till gruppens bästa är 

Ralphs signum. Detta arv av moral och ordning kan tänkas härledas från pojkens 

uppfostran; pappan är kommendörkapten i flottan och Ralph ser på sin pappa nästan 

som en superhjälte. Pappan kan i Ralphs ögon ordna och rätta till allt, och det faktum 

att pappan arbetar inom det militära, med dess regler och hierarkiska ordning, bidrar 

säkerligen till Ralphs agerande på ön: 

”Jag kunde simma när jag var fem år. Pappa lärde mig. Han är kommendörkapten i 
flottan. När han får permission kommer han och räddar oss. Vad är din farsa för 
någonting?”(s. 11) 

 
Dock agerar inte Ralph ständigt som den bestämda och oantastliga ledaren. Pojken 

Nasse, som senare blir Ralphs vapendragare och den som står för förnuft och logik, 

retas inledningsvis av Ralph för sitt oönskade smeknamn. Kanske kan redan här 

människans sämre sida anas, t.o.m. hos den moraliska ledaren.  

      Kvinnliga karaktärer i boken är det inte gott om. De enda kvinnor som i 

förbigående nämns är Nasses faster och mamma, liksom Ralphs mamma. I samtliga 

fall ges ett intryck av att kvinnorna lever i periferin, antingen med missriktad välvilja; 

Nasses faster låter honom äta hur mycket karameller som helst, därav Nasses mulliga 

kroppsform, eller så har de på något sätt övergivit sina barn. I Nasses fall: 

Nasse rodnade hastigt. 
”Min pappa är död” sade han, ”och mamma – ” (s.11) 

 
Ingen uppenbar orsak anges till var mamman har tagit vägen men att han är 

övergiven går inte att missta sig på. För Ralphs del kan man ana att mamman 

försvunnit i samband med en skilsmässa och det är antagligen detta som gör att 

Ralph sätter all tilltro till pappan som räddaren. Det är han som har stått för 

tryggheten i Ralphs liv. 
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      När pojken Jack, Ralphs antagonist, introduceras i berättelsen som ledare för 

några pojkar klädda i sina körkläder, är inte tankarna på en uniformsklädd armé 

långt borta: 

Inne i diamantdiset över stranden famlade någonting mörkt sig fram emot dem. Ralph 
fick först se det och betraktade det så länge att hans spända uppmärksamhet drog allas 
blickar ditåt. När företeelsen steg fram ur diset och ut på öppna sanden kunde de se att 
det mörka inte var bara skuggor utan mest kläder. Företeelsen var en skara pojkar som 
kom gående så gott som i takt på två led och var ovanligt besynnerligt klädda. Sina 
shorts, skjortor och diverse andra plagg bar de i händerna, men alla hade fyrkantiga, 
svarta mössor med silvermärken. Från halsen till fotknölarna var de svepta i svarta 
mantlar med ett långt silverkors på vänstra sidan av bröstet och krås kring halsen. Den 
tropiska hettan, nedstigningen, letandet efter föda och nu senast den svettiga marschen 
längs den solheta stranden hade gjort att de såg ut som nysköljda plommon i ansiktet. 
Den pojke  som anförde dem var klädd på samma sätt men hans mössmärke var av guld. 
När skaran var ungefär tio meter från plattformen ropade han ett kommandoord och de 
gjorde halt, flämtande, svettiga, vacklande, i det obarmhärtiga ljuset. (s. 17) 

 
Jack representerar grymhet och tyranni enligt Xiaofang och Weihua (2009). De drar 

vidare paralleller mellan pojkarna och andra världskrigets ledare. Det kan tyckas vara 

en väl långtgående jämförelse att likställa Jack med Hitler, men det råder ingen 

tvekan om att Jacks beteende är en motpol till Ralphs demokratiska sida. En föraning 

till Jacks mordiska sida syns när de stöter på en gris för första gången: 

”Varför stack du inte - ?” 
De förstod mycket väl anledningen varför han inte gjorde det – det oerhörda i att låta 
kniven hugga i levande kött; det outhärdliga blodet. 
”Jag tänkte göra det” sade Jack. Han gick före dem och de kunde inte se hans ansikte. 
”Jag försökte bara hitta rätta stället. Men nästa gång -!” 
Han ryckte kniven ur slidan och drev in den i en trädstam. Nästa gång skulle det inte ges 
någon pardon. Han såg sig vilt omkring, trotsade de andra att säga emot. (s. 29) 

 
Tanken att döda är inte längre främmande för Jack. Med sina ord skapar han prestige 

kring dödandet och han målar in sig i ett hörn att han måste visa för de andra att 

minsann är kapabel till saker som många av de andra pojkarna finner motbjudande. 

På ett sätt är det hans sätt att ta upp kampen om ledarskapet. Om man har modet och 

kapacitet att döda djur är man minsann värdig att vara ledare också. Han får kontroll 

över en grupp pojkar och skapar på så sätt sin egen maktposition; den åtråvärda 

ledarens status. Jack agerar mer och mer maktfullkomligt och i detta framträder att 

alla pojkar inte är lika värda. De mänskliga värdena försvinner ur Jacks medvetande 

och hans sanning blir att inte göra åtskillnad i dödandet; människor eller djur gör till 

slut detsamma. Det går så långt att Jacks djuriska besatthet att utplåna alla som är ett 

tänkbart hot till hans ledarställning, till slut även innebär en förintelse av sig själv. 

Besattheten att döda Ralph innebär att sätta eld på hela ön, vilket i sig medför att 

betingelserna för den egna överlevnaden totalt försvinner. De primitiva inneboende 

onda krafterna hos människan blir mänsklighetens undergång. 
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      Karaktären Nasse är den tjocke och tidigare mobbade pojke som förkroppsligar 

logik och förnuft. Han är den första som inser att de kommer att få stanna på ön tills 

de dör om inga gemensamma ansträngningar görs. Det är genom Nasses erfarenhet 

de blåser i snäckan och som möjliggör att alla pojkar samlas och det är Nasses idé att 

tända en eld som kan möjliggöra en räddning. Nasse står för de konkreta och 

rationella tankarna, som Xiaofang och Weihua (2009) menar personifierar en 

vetenskaplig ansats: 

”Frågan är, Nasse – finns det spöken? Eller odjur? 
”Det är klart att det inte finns.” 
”Varför då?” 
”För då skulle det inte vara rim och reson med nånting. Hus och gator – och TV – dom 
skulle inte fungera.” (s.89) 

 
Nasse är även den som förstår att människor kan ha ett ont innersta väsen, en insikt 

han har fått genom egen reflektion under sjukdom och genom ofrivillig ensamhet. 

Han säger sig förstå sig själv och andra människor och inser därför att Jack har en 

inneboende brutalitet. Det är även Nasses förtjänst att Ralph behåller fokus att hålla 

elden vid liv samt att kvarstå som ledare, när Ralph tvekar i sitt ledarskap. Nasse 

framstår som den vuxna rösten. Dock menar Xiaofang och Weihua (2009) att en 

symbolik finns i Nasses närsynthet som antyder att Nasses intelligens är begränsad i 

och med att han inte kan se hela vidden av den brutalitet som växer fram, både hos 

Jack men även hos pojkarna som kollektiv. Nasse tror att logik ska vinna över 

oförnuftet, men Xiaofang och Weihua ser en oförmåga hos Nasse att förstå att det 

fascistiska beteendet tar över och förstör allt i sin väg. Som ett led i detta kan man 

uppfatta en symbolik i att rationellt tänkande är dömt till undergång och som en 

logisk följd därav innebär detta Nasses död. 

      En annan karaktär som tar plats i boken är Simon. Simon är en känslig pojke som 

tänker och reflekterar. Han är aldrig elak eller dum utan han besitter en aura av ett 

inre lugn och en djupare begrundan. Enligt Xiaofang och Weihua (2009) 

representerar Simon ett etiskt ideal och en godhet nära förbundet med naturen. Hans 

agerande styrs inte av skuld eller skam utan av inre värden. De framhåller en 

helgonliknande framtoning, nästan som en Kristusfigur. Människans två sidor, det 

goda och det onda, är förenade i en samexistens. När människan är god är hon 

heroisk och när människan är ond är hon sjuk enligt Simons sätt att se på 

mänskligheten: 

Simon som gick närmast framför Ralph kände en lätt skepsis röra sig i själen. Ett odjur 
som med klor som rev, som satt på en bergstopp, som inte lämnade någras spår men 
ändå inte var snabb nog att hinna ifatt Sam och Eric – hur Simon än tänkte på odjuret 
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var det bilden av en mänsklig varelse, på en gång heroisk och sjuk, som steg fram för 
hans blick. (s. 100) 

 
Pojkarna på ön inbillar sig att det finns ett odjur på ön och de bygger på rädslan 

genom att egga upp rädslan hos varandra. Det är dock Simon som insiktsfullt förstår 

att rädslan/odjuret finns inom de själva: 

Simon kom fram till honom och rörde vid snäckan. Han kände ett farligt behov av att 
tala, men att tala på ett möte var för honom någonting fruktansvärt. 
”Det – det finns kanske, finns ett odjur i alla fall”, sade han tvekande. 
Församlingen gav till ett ursinnigt skrik och Ralph reste sig bestört. 
”Du Simon – tror du på det där?” 
”Jag vet inte”, sade Simon. Hjärtat slog så att han kunde kvävas. 
”Men …” 
En storm bröt lös.   
”Sätt dig!” 
”Håll mun!” 
”Ta snäckan!” 
”Dumskalle!” 
”Håll mun!” 
Ralph skrek. 
”Hör på vad han säger! Han har snäckan!” 
”Jo jag menar det att … det kanske bara är vi själva.” (s.85-86) 
 

      Kruger (2010) däremot föreslår att Simon är att likställa med Jesus apostel Simon 

Peter. Simon ger frukter åt de mindre barnen för att äta vilket han menar anspelar på 

Kristus ord att aposteln ska mata hans lamm. Lammen är uppenbarligen de små 

hjälplösa pojkarna. En annan anspelning, menar Kruger, är att Simons kropp är svag 

och lätt svimmar även om han är med i tanken; fritt taget från Matteus ”anden är 

villig men köttet är svagt”. Dock anser Xiaofang och Weihua (2009) att Simons död 

anspelar på en Kristusfigur upphöjd i ljus medan Kruger anser att Simon enbart 

vidarebefordrar meddelandet att Kristus är död. Simon dödas av en uppspelt mobb, 

när han kommer för att tala om att det inte finns något odjur utan allt de har varit 

rädda för är en död fallskärmssoldat som rört sig i vinden. Det extatiska dödandet 

upphör i och med att naturen på sätt och vis säger ifrån med att regnet börjar störta 

ned ”som ett vattenfall” (s. 148). Efteråt skapar naturen sin egen avslutning runt 

Simon med fosforescerande strimmor i havet och allt slätas ut ”under en silverslöja” 

(s.149). 

Omgiven av en krans av nyfikna, lysande väsen och själv en silverskepnad under de 
orubbliga stjärnbilderna fördes Simons döda kropp sakta ut mot öppna havet. (s. 150) 

 
Kruger menar att Simons död ger pojkarna en varning att människans sinne har 

förmörkats och tagit en sjuklig och omoralisk vändning. Framförallt inser den 

moraliske Ralph vad som har hänt och att han har en del i det inträffade. I min 
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läsning slås jag främst av hur olika Simons död beskrivs mot Nasses död, och i detta 

framträder att en djupare innebörd kan anas i Simons död.  

Nasse föll, ett fall på tolv meter, och hamnade på rygg på den fyrkantiga, röda klippan i 
havet. Huvudet öppnade sig, någonting kom ut och blev rött. Det ryckte litet i armar och 
ben på honom, som på en just dödad gris. Så andades havet sakta ut igen i en lång suck, 
vattnet skummade vitt och skärt över klippen, och när det sögs tillbaka igen var Nasses 
kropp borta. (s.176-177) 
 

Simons död ger sken av ett naturens omhändertagande medan Nasses död i det 

närmaste likställs med den hjärtlösa grisjakten. Efter Simons död är det som om alla 

spärrar plötsligt har försvunnit och något barbariskt släpps lös hos pojkarna. Alla 

kvarvarande inre kompasser om vad som är rätt och fel upphör, d.v.s. tanken om 

människolivets okränkbarhet har förlorat. På så sätt är beskrivningen av Nasses död 

logisk – gris eller människa – vad spelar det för roll? 

      När pojkarna slutligen räddas av en officer sköljer hela insikten över Ralph: 

Och mitt ibland dem grät Ralph, smutsig, tovig och snorig, grät över oskuldens död, 
över människohjärtats mörker, över den trofasta, kloka vän som hette Nasse och hans 
fall genom luften. (s. 197) 

 

Trots att de bara var unga barn kunde ändå något så ofattbart inträffa. Ralph inser att 

ondska ligger dolt i människosjälen och en medvetenhet över att ondskans ansikte 

kan finnas i varenda människa – även sig själv kommer över honom. 

Människosläktet är helt enkelt inte bättre än så här och drömmen om den moraliskt 

goda världen är för evigt krossad. 

4.3  Sandor slash Ida  
	  
Avseende Sandor slash Ida har ingen relevant litteratur om verket stått att finna. 

Anledningen till detta beror antagligen på att verket klassas som modern 

ungdomslitteratur. Kanhända har denna ungdomslitteratur inte förmått skapa ett 

intresse att utforska eller också kan det helt enkelt bero på att verket ligger för nära i 

tiden. Det är möjligt att det krävs ett större avstånd i tid för att iaktta med 

objektivitet. Detta medför således att inga andra perspektiv kan belysas utöver mina 

egna.  

      Till stor del kretsar handlingen runt problematiken att våga vara sig själv och stå 

för det. Grupptryck och integritetsfrågor går som en röd tråd genom hela boken. 

Redan i inledningen framstår Sandor som en hunsad och mobbad kille. 

 



	   27	  

Han kryper ihop, som om det skulle göra honom osynligare. Lutar huvudet mot den 
kalla rutan och låtsas sova. Inte särskilt trovärdigt. Vem skulle somna så obekvämt med 
den dramatiken omkring sig? Men det är det bästa han kan komma på. 
Han sitter alldeles stel och väntar på att de ska passera honom. Ber till och med till Gud, 
en klassiker: ”Snälla Gud, om du finns, gör så att de inte …” Som svar på sina böner – 
otroligt! – en svag lukt av tobak kommer och går tillsammans med två frasiga jackor. 
Han sitter kvar, orörlig, i säkert en minut innan han vågar slappna av. (s.10) 

 

Trots detta framträder en ung man som vågar vara annorlunda. Han dansar balett, 

fastän det av jämnåriga likställs med att han är bög, och även om han gillar att dansa 

är det i mångt och mycket en press från vuxenvärlden genom mamman. Mamman 

har en egen inre dröm att lyckas i dansvärlden uppkommen från sina egna 

ungdomsår, vilken nu överförs på Sandor. I texten framkommer denna konflikt 

gentemot mamman inte genom verbala sammanhang utan genom Sandors tankar 

och handlingar. Överhuvudtaget framträder ett avstånd mellan barn och vuxna, som 

känns omöjligt att övervinna. Vuxensamhället kan varken kommunicera eller känna 

in ungdomars känslor. 

 

Sandor suckar bara, han är för länge sedan dödstrött på det förtroliga far-till-son-
samtalet. 
”Sandor, det finns så mycket i livet som man borde hinna med innan man dör, saker 
som är viktiga, massor av böcker att läsa…” 
Böcker att läsa! Han känner irritationen stiga. Hur kan han tro att det går att styra vad 
Sandor ska ägna sig åt de få timmar som han inte går i skolan eller dansar? 
”Det här är viktigt! Hon är min kompis!” 
Pappa stirrar, förfärad. Försöker i detta ögonblick förstå sig på sin son. Det lyckas inte. 
Så han ger upp och tittar in i datorn. 
”Ja, ja, visst, det är okej. Det är bara att det verkar lite, jag vet inte … vettigare med 
verkliga vänner.” 
Jaså, det tycker du, din fucking gubbjävel! Du tycker det!? Han skulle vilja slå pappa på 
käften som inte ens reflekterat över att Sandor inte har några vänner. (s.80-81) 

 
 
Han upplever även en inre press att leva upp till en idealbild hur ungdomar ska bete 

sig; ha sex och dricka sprit på fester. 

 
De håller upp äggkopparna i luften, andäktigt. Alla är knäpptysta. Javier har förklarat 
tre gånger hur det går till: först saltet, sedan spriten och så citronen. Sandor repeterar 
snabbt för sig själv. ”Nu”, säger Javier. Sandor suger snabbt i sig saltet Han hinner inte 
reflektera över smaken innan han har öppnat munnen och hällt hela äggkoppens 
innehåll rakt ner i strupen. /… / . Han koncentrerar sig och försöker andas lugnt. 
Vänligt men bestämt manar han tillbaka tequilan ner i magen. Han sväljer och kämpar 
tills trycket lättar och spriten äntligen insett sin plats. 
Han är först med att få till ett leende. 
”Fan, vad det var gott!” (s.116) 

 
Att leva upp till föräldrars och jämnårigas förväntningar innebär ständiga inre 

konflikter. Texten problematiserar återkommande hur andra påverkar ens liv och när 

integriteten saknas är det lätt att falla för grupptryck. Men det är också samtidigt 
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integriteten som till slut gör att Sandor bestämmer sig för att satsa på dansen och 

lyckas vinna i en tv-sänd nationell uttagning för unga dansare.  

      Ida däremot har inga förväntningar att leva upp till från vuxenvärlden utan istället 

är förhållandet omvänt; Ida har förväntningar på sin mamma, som ständigt måste tas 

om hand och stöttas för en depression. Hemma hos Ida är det hon som har 

vuxenrollen och vill att mamman ska börja krypa ur sin inåtvända livssituation. 

Istället kommer förväntningar på hur hon ska bete sig från kamratkretsen. Som ett 

försök att verka vuxen är det sex som utgör lösningen i alltmer avancerade former: 

Plötsligt får hon en bild i huvudet. Det är Isak, Hampus, Therese och hon själv som har 
gruppsex, stönar och håller på. Äcklad försöker hon slå bort bilden. Kanske har hon sett 
för många porrfilmer hos kåta killkompisar, kanske påverkas man även om man inte 
tittar aktivt. Hon som nästan aldrig tänker på sex eller någonsin har lust längre. Kanske 
är det porrfilmstittandet som gjort henne så blasé. Eller är det sexet i sig? Hon började 
redan vid tolv, så kanske har hon bara tröttnat. (s. 51) 

 
Hos Sandor däremot framträder det motsatta: 

Sandor måste vara den enda femtonåringen i hela världen som inte har sett en porrfilm. 
Han har hört hur mycket de andra tittar. Vissa har tevekanaler hemma där de visar 
sådant på natten och en del bandar filmerna och säljer i skolan. Det finns de som har ett 
helt porrfilmsbibliotek hemma, fast kanske är det bara som de säger. Vem vet, det 
kanske bara är fem filmer eller så. 
Själv kan han bara fantisera om hur det går till på en sådan där film och i verkligheten 
också. Frågan är om det någonsin kommer bli så för hans del. Det är knappast troligt. I 
alla fall inte på väldigt länge. Han som inte ens har hållit handen. Det är som ett skämt 
att ens tänka tanken – att gå från ingenting till att knulla. (s.63) 

 
 
Överhuvudtaget spelar texten på kontraster; blyg eller framåt, oskuld eller sexuellt 

erfaren, inåtvänd eller utåtagerande; ensamhet eller vänskap. Ett ständigt 

motsatsförhållande uppvisas. Ida har vänner men de binds enbart samman av ytliga 

krafter, medan Sandor har vänner baserade äkta känslor. Sandors bästa vän, Tobbe, 

framställs som en symbol och idealiseras både ur ett vänskapsperspektiv men även ur 

ett integritetsperspektiv.  

Han är ute med Tobbe i hans lådbil. Lådbil, ja, det är sant. Tobbe har byggt den själv 
förstås och bryr sig inte om att man inte åker lådbil när man är femton. Någonstans 
tycker Sandor om honom för det, Tobbe skiter fullständigt i hur man ska vara. Därför är 
det ingen heller som retar honom. Han går genom livet oantastbar och ägnar all kraft åt 
att odla sina vansinniga intressen. (s. 98) 

 

Tobbe lever ut sina idéer och tankar och struntar i andras åsikter. Samtidigt som det 

kan vara en grogrund för utanförskap framstår han som en förebild och vinner, 

genom trohet mot sig själv, respekt från det mest oväntade håll; mobbarna.  

       Karaktärerna framställs dock inte helt statiska utan vissa visar på en inre 

utveckling. Framförallt gäller det förstås huvudkaraktärerna Ida och Sandor som 
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genom sin vänskap och kärlek inser vem de vill vara, men det gäller även bikaraktärer 

som Valle. Valle retas och insinuerar att Sandor är homosexuell p.g.a. dansintresset, 

när det slutligen framkommer att det är Valle själv som är homosexuell. I ett 

allvarligt slagsmål där Sandor är på väg att strypas för sin påstådda homosexualitet 

kliver Valle fram och deklarerar att det är han som är bög. Han står upp för sig själv 

och visar vem han är när han inser allvaret i situationen.  

Valle stirrar på honom, förolämpad. 
”Nä, att jag är liksom är … du vet …” Hans ansikte skiftar färg. ”… bög. Fan vad konstigt 
det låter. Att säga det.” 
Sandor tittar på honom. En ny vän? 
”Fattat …? Nä.” 
Valle lägger sig ner igen och tittar upp i taket. 
”Inte ens du. Jag trodde att du visste från början på nåt sätt.” 
”Varför det?” 
”Ja, om du själv var det liksom, men det är klart, det var du ju inte … Varför tror du att 
jag var så jävla rå mot dig för och körde den där machostilen? Det var ju för att ingen 
liksom, ja, du vet, skulle misstänka nåt.” Han suckar. ”Vilken idiot man är.” (s.252-253) 

 
Även om Valle innerst inne redan tidigare insett att alla har ett jämbördigt värde är 

det först nu han står upp för sitt eget värde. Dock framställs inte övriga mobbare 

utifrån ett utvecklingsperspektiv. Mobbarnas ledare, Babak, kommer alltmer sällan 

till skolan och lärarnas reaktion är enbart ett konstaterande hur det kan gå för vissa 

individer. Kontentan blir att om en förändring i livssituationen ska till är det således 

upp till individens egen förmåga att förändra livssituationen.  

      De demokratiska värderingarna kommer i denna bok till stor del fram genom det 

samhälle Sandor och Ida lever i. Ett Sverige i nutiden med datorer, chattar, radio och 

MTV. I chatten tillåts okända individer med diverse åsikter träda fram. Bra eller 

dåligt, men ingen censureras.  

 
Hon ser hur svaren på Sandors vädjan kommer upp, det ena efter det andra: Kan man 
inte slippa prata en massa serious shit? och Tips! Skaffa dej en kompis! och Jag vill 
hellre prata om brudar med korta kjolar. Varför är ni så jävla puckade at ni tar på er 
kort-kort om ni inte vill bli kallade horor?  
Ida suckar och stänger av. (s.23) 

Denna passage visar ett internetklimat som frekvent förekommer i dagens samhälle 

och som synliggör det demokratiska tonläget med avsaknaden av respekt vid 

anonyma chattinlägg. 

      En annan viktig aspekt i ett demokratiskt samhälle är tillgången till utbildning. 

Både Ida och Sandor går i skolan, årskurs nio, men ingen av dem trivs. Ida inser att 

en viktig faktor för framgång i livet är att komma in på gymnasiet: 

 
Ida kan inte låta bli att tänka på att hon borde gått på lektion. Får hon inte godkänt i 
matte kommer hon inte in på gymnasiet. (s.34) 



	   30	  

 
Ida stirrar ut genom fönstret. Ingenting händer därute, ingenting härinne. Långsamt 
försvinner tiden iväg, och en dag kommer hon stå där som Ida, trettiosju, gammal och 
ful, utan varken utbildning eller jobb. Säkert deprimerad också. Kan det bli på något 
annat sätt? 
”Det kommer gå åt helvete för mej.” 
De andra tittar upp från tidningen. 
”Vad snackar du om?” 
”Jag är skitdålig på allt.” 
Susanna stirrar på Ida. 
”Du är inte klok! Kobent, behöver det va så jävla fult?” 
Ida rycker på axlarna. 
”Jag har apdåliga betyg.”  
Therese tittar irriterat på henne. 
”Men vad har vi då?” 
”Jo, jo, men jag bara önskar, typ, att man var lite smartare.” (s.35) 

 
 
Utbildningsväsendet framstår som lösningen på många existentiella problem och 

erbjuder en framtidstro, vilket i viss mån kan uppfattas tillrättalagt gentemot den 

avsedda målgruppen, unga vuxna. Texten ger underförstått sken av att bra betyg och 

fortsatt skolframgång automatiskt leder till allmängiltig lycka och att alla problem 

därmed löser sig. Myndigheter som Arbetsförmedlingen ställer upp med flera 

arbetsmöjligheter för Idas mamma, liksom psykologhjälp. Därmed framställs ett 

samhälle som sitter inne med lösningar på människors olyckliga situationer och som 

erbjuder hjälp till svaga och utsatta. I ett demokratiskt väl fungerande samhälle finns 

även medborgarnas möjligheter till kultur och meningsfulla fritidsaktivitet. I Sandors 

fall balett och fotboll och för Ida ridning. Båda aktiviteterna förmedlar i texten 

gemenskap genom kamratskap. Samhället skildras således som stöttande; istället 

framstår individens eget tillkortakommande som den problematik som gör att 

människor mår dåligt av olika anledningar. Ida vet att hennes framtid blir ljusare om 

hon intresserar sig för skolan och slutar att ha attityd mot omgivningen och 

mammans depressionsproblematik som starkt påverkar Ida löses genom att de två 

tillsammans enar sig ”Det är de två nu”(s. 251).   

5  Diskussion och avslutning 
 
Skönlitteratur kan synliggöra värden som annars är svåra att ta till sig och det är 

rimligt att anta att dessa värden kan förändras, både genom vilken tid vi lever i och 

vilka personer som uppfattar värdena. I detta har Andersson (2001) en poäng när 

han resonerar om att värdegrunden inbegriper ett kontinuum från 

lättflyktiga/abstrakta till handfasta/konkreta tankar och åsikter. Det som är konkret 
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och påtagligt för en person kan uppfattas som det motsatta av en annan person. Det 

borde, som Zackari och Modigh (2002) skriver, därmed finnas en god grund att 

balansera dessa olika synsätt på genom samtal och social interaktion.  

      Utifrån Ondskan kan diskussioner behandla skillnader och olika synsätt huruvida 

Erik agerar rätt eller ej. Är Erik ett föredöme som vill synliggöra orättvisor eller är 

han en del i våldsproblematiken i och med att han själv tar på sig rollen som 

hämnare? Kan man vara en förebild i tanke men inte i handling?  Är det rätt att stå 

upp för sig själv till vilket pris som helst? Finns en konflikt mellan begreppen? 

Framstår våld som en legitim konfliktlösare? I min läsning av Ondskan tycker jag mig 

se att alla begrepp i en eller annan form, som värdegrunden i Lgr11 ger uttryck för, 

kan återfinnas. Visserligen uttrycker inte verket explicit alla begrepp ur en uppenbar 

god och fostrande påverkansprincip, men värdebegrepp kan även synliggöras med 

konflikter eller motsatser. När Thornberg (2010) skriver att skolans värdegrund är 

tydligt uttryckt innebär inte detta med självklarhet att allt som läses inom skolans 

väggar måste ha samma tydlighet, utan kontraster är också ett effektivt sätt att 

tydliggöra ett ställningstagande. Ett exempel på synliggörandet av motsatser för 

begreppet allas lika värde är den rasistiska jämförelsen mellan den germanska och 

sydländska kroppstypen som senare kontrasteras av Pierres och Eriks dialog. Verket 

visar genom detta motsatsdrag ett alternativt resonemang för läsaren. Samtidigt är 

jag inte helt övertygad om att en läsare är i behov av att alternativa diskurser kommer 

fram. Att som läsare få möjlighet att tänka själv och dra egna slutsatser kan tänkas 

vara mer effektivt än att bli påtvingad ett övertydligt budskap. Jag kan tänka att 

dialogen mellan Pierre och Erik inte är nödvändig för att poängen hos läsaren ska nå 

fram. Ur ett litterärt perspektiv kan kanske tyckas att dialogen har sin plats för att 

levandegöra både budskap och karaktärer, men sett ur enbart textens rasistiska 

innebörd framkommer en tydlig kritik enbart genom den tid som den nutida läsaren 

lever i kontra tiden och händelserna som skildras i boken. Bilden av begreppet allas 

lika värde framträder därigenom genom det tidsperspektiv som skiljer läsare och 

verkets tid åt.  

      I konflikter såsom de mellan Erik och pappan framstår individens frihet och 

integritet som bortblåst och med konflikten som vapen fortsätter Erik sin kamp mot 

överheten på Stjärnsberg. Konflikterna ger Erik en hjältestatus hos de svaga och 

utsatta förstaårseleverna – likt en sorts solidaritetshandling. Samtidigt är det inte 

helt givet att Erik tar på sig konflikterna utifrån ett större integritets- och 
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solidaritetsperspektiv. Visserligen inser han att hans kamp är större än kampen för 

personlig rättvisa, men samtidigt framstår resonemanget om solidaritet som en 

efterkonstruktion för att rättfärdiga våldet och hans handlande. Erik är uppväxt i en 

miljö som inbegriper våld och därför tar han själv till det medel han är bekant med. 

Våldet som ett medel för värdegrundsfrågor följer inte en helt given logik, men på 

samma gång är det logiskt. Genom att visa på det motsatta kan en förståelse och en 

känsla för det rätta träda fram. I Lgr 11 framkommer att skolans mål är att eleven ska 

utveckla en känsla av samhörighet och solidaritet med människor utanför sin egen 

grupptillhörighet, och genom att visa ett inte helt idealiskt handlande från Eriks sida 

vill jag påstå att Ondskan just pekar på sådana känslor. Människor har inte alltid ett 

logiskt och resonerande beteende utan känslor kommer ofta in i bilden precis som för 

Erik. Ändå förstår man hans handlingar även om de ur ett större perspektiv kunde ha 

utförts på ett annat sätt för att uppnå solidaritet och rättvisa. Även om Erik själv styrs 

av sina känslostyrda handlingar underbyggd av egen logik, förmedlas 

solidaritetstanken till de svagare i verket helt i linje med Lgr 11: ”solidaritet med 

svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (s.7). 

      Värden som inte alltid har ett givet svar är en god början på en inre utveckling 

utifrån ett värdegrundsperspektiv. Det är synliggörandet av olika tankar som kan föra 

individers utveckling framåt och det är just detta som jag tolkar är Lindgrens (2003) 

kärnfråga. Värdegrundsfrågor i samband med litteraturläsning är att utforska och 

eftersträva en utveckling, inte att producera ett givet svar. I denna mening kan 

Sandor slash Ida vara den mest tillrättalagda litteraturen av de tre utvalda, eftersom 

det är rätt uppenbart vad boken åsyftar för värderingar: individens integritet och 

allas lika värde. I Lgr11 står att läsa att elever ska ”utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är manligt och kvinnligt” och Sandor slash Ida är som gjord 

för att tydliggöra detta värde med framförallt Sandors dansintresse. Samtidigt är det 

möjligt att det är just det som är ungdomslitteraturens problematik: att allt väldigt 

ofta uppfattas tillrättalagt efter de ”rätta” värderingarna, vilket Kåreland (2009) till 

viss del ger stöd för. Men även om innehållet med dess värden i sig är tämligen 

förutsägbart kan texten ändock ha förtjänster. Fonden för de grundläggande värdena 

i Sandor slash Ida utgörs i stort av samhällets konstruktion d.v.s. hur samhället med 

dess trådlösa kommunikation skapar möjligheter att träffa människor med andra 

infallsvinklar än de grupperingar som man fysiskt har kontakt med. Det är just denna 

möjlighet som gör att Ida och Sandor träffas och kan bryta sina mönster. Det är även 



	   33	  

samhällets tillåtande ideal som gör att pojkar kan dansa, även om vissa individer är 

fast i gamla könsroller om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Indirekt är 

det även samhällets förtjänst med öppna och allmängiltiga diskussioner t.ex. i fråga 

om sexuell tillhörighet som möjliggör begreppet allas lika värde i boken. Även om 

fördomar mot homosexualitet synliggörs, visas ändå till slut en acceptans som inte 

vore möjlig om samhället i stort hade haft en annan inställning. Det visar sig att 

hindret till självkännedom istället finns hos mobbaren Valle själv och inte hos 

omgivningen.  

      Men om det i Sandor slash Ida är samhället som utgör den kontext som gör 

värdegrundsfrågorna relevanta, så är det i Flugornas herre och Ondskan den fysiska 

miljön som skapar detsamma. Båda dessa verks förutsättningar, både ur ett litterärt 

och ett värdegrundsperspektiv, är den konkreta och begränsade platsen som både ön 

och Stjärnsberg utgör. Denna begränsning skapar en värld där saker händer som i en 

ordinär miljö inte skulle kunna ta samma plats och få samma resultat. Inget utifrån 

tillåts störa eller inkräkta på händelseförloppet. Det som sker, sker inom ramarna av 

en yttre begränsning. Detta skapar den perfekt platsen att iaktta och ifrågasätta 

demokratins funktionalitet. I Flugornas herre inser pojkarna att en förutsättning för 

att överleva är att skapa en sorts demokratisk anda där alla kan få taltid och 

därigenom få chansen att påverka genom att hålla i en snäcka. Utan detta 

tillvägagångsätt riskerar åsikter glömmas bort eller helt enkelt ignoreras beroende på 

individens ställning i gruppen. I Ondskan på Stjärnsberg synliggörs en demokratisk 

funktion genom det Råd som utgörs av äldre elever, även om det i realiteten är på 

låtsas. En frågeställning som väcks är att även om demokrati gäller som idealnorm i 

båda verken, fallerar de demokratiska värderingarna p.g.a. att det är unga människor 

som ska upprätthålla demokratin? Det är först när en vuxen ingriper allt verkar 

ställas till rätta. I Flugornas herre sker en förändring hos alla barnen när de i slutet 

stöter på en officer. I Ondskan framträder advokat Ekengren som demokratins 

förkämpe och allt reds ut. Ger detta en signal att demokrati vacklar mer i händerna 

på unga än bland vuxna? Jag kan tro att en diskussion om litteraturen och ett 

jämförande med ett historiskt perspektiv kan leda till en intressant diskussion som 

mynnar ut i ett nej. Eftersom den första meningen i Lgr 11 lyder ”Skolväsendet vilar 

på demokratins grund” (s.7) kan man ana att demokratiaspekten är det mest 

grundläggande fundamentet av dem alla. Därigenom uppvisar dessa två verk en 

naturlig ingång till en diskussion om demokrati. 
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      Förutom miljön skapar också de hierarkier som skildras en bas för begreppen. 

Dessa hierarkier kan ses i samtlig litteratur. I Sandor slash Ida utgörs det av de olika 

gängstrukturerna med mobbare och offer. Om Sandor tillhör mobboffren så tillhör 

Ida inledningsvis mobbarna med sin centrala roll i det tuffa tjejgänget. I Ondskan 

skapar hierarkierna grogrunden för skillnader mellan de svaga förstaårseleverna och 

de starka sistaårseleverna. Här uppvisas även att statusen i tillhörighet av olika 

samhällsklasser är avgörande för maktstrukturen på Stjärnsberg. Därigenom syns 

även ideologiska skillnader när de med högre social tillhörighet anser sig ha 

företrädesrätt till hur man behandlar andra av lägre börd.  I Flugornas herre märks 

hierarkierna i de två grupper som utkristalliserar sig; Ralphs demokratiska grupp och 

Jacks diktatoriska grupp. Framförallt i Jacks grupp har inte begreppen 

människolivets okränkbarhet och allas lika värde en framträdande plats. Gruppen 

blir så pass avtrubbad att de i extas dödar Simon, kanske på ett icke medvetet sätt, 

medan mordet på Nasse framstår som en medveten gärning.    

      Munck (2006) menar att det inte spelar någon roll om abstrakta begrepp 

synliggörs i mer reflekterande texter eller i texter med uppenbart moraliskt innehåll. 

Det är den efterföljande reflektionen och bearbetningen som är viktig. De flesta 

elever, enligt min mening, tenderar att fokusera på att återberätta handlingen utan 

att reflektera över innehåll och det innebär att ingen uppmärksamhet ägnas åt en 

fördjupad förståelse. Vanligtvis utgör skolans uppgifter en kontrollfunktion att 

eleverna har läst, snarare än att innefatta ett resonemang om det lästa innehållet. 

Även i en förhållandevis enkel text, som Sandor slash Ida med uppenbara 

värderingar, anser jag att den därmed kan försvara sin plats i litteraturdiskussioner 

utifrån Muncks resonemang. 

      Frågor som rör olika individers perspektiv får vi följa i samtlig litteratur och om 

detta innebär att vi enbart fördömer andras handlingar eller att vi till en viss grad 

förstår hur andra tänker, borde detta skapa en större medvetenhet. Assarsson (2009) 

menar att en ökad förståelse av andra, i detta fall genom litteraturläsning, borgar för 

gemenskap och likartade livsåskådningar. Jag kan tro att även om skillnader i åsikter 

om olika värden uppkommer i ett samtal, skapar detta i förlängningen en ökad 

förståelse. Målet är kanske inte att alla ska tycka och uppfatta allting likadant utan 

avsikten är att få till sig andras tankar, för att utifrån detta skapa insikter om andras 

livsvärldar. Detta i sig borde leda till en mer demokratisk värld. Jag kan tro att samtal 

om det lästa gällande frågor som berör rättvisa och orättvisa; i Ondskan, liksom etik 
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och moral; i Flugornas herre, gynnar elevers förmåga till ett kritiskt förhållningssätt 

och reflektion. 

      I Flugornas herre kan jag ana att en diskussion och en vägledning av någon annan 

är särskilt nödvändig, eftersom den annars enbart kan uppfattas som en bok som 

handlar om barn som inte kan hålla sams. I den meningen kan förstås boken också 

fungera, men för en djupare granskning krävs troligtvis någon som kan nyansera och 

belysa frågeställningar som eleverna antagligen missar på egen hand. Visserligen är 

jag övertygad om att elever förstår vad som är moraliskt riktigt, men en fördjupning 

kan behövas. Lite till mans tenderar vi att se saker antingen svart eller vitt. Kanhända 

är Jack inte enbart ond, utan en viss poäng i hans agerande att jaga kan ändå finnas. 

Att enbart hålla en eld igång för att kunna räddas kräver även att några ser till att mat 

finns. Att ledarskapet blev till en kamp, istället för att se till de gemensamma 

vinningarna är där man kanske kommer fram till var det hela gick fel. Eller har vi alla 

en destruktiv och förstörande sida inom oss som vi ständigt måste föra en inre kamp 

mot? Förstår vi berättelsens kärna utan en berättarröst som vägleder oss?  

      Ibland klarar vi av att ställa frågeställningar på egen hand, men att höra andras 

tankar om det lästa kan gynna många läsare, oavsett litterär läsvana. Både Colnerud 

(2010) och Sigurdson (2002) anser att värdegrunden inte kan läras ut på särskilt 

avsatta lektioner, utan att det är lärarens eget handlande som vägleder eleverna 

genom värdegrundsfrågorna. Det har de antagligen rätt i eftersom människor 

tenderar att följa hur vi gör och inte i vad vi säger. Men jag menar att en diskussion 

av skönlitteratur med en värdegrundsansats inte står i ett motsatsförhållande till 

detta. Det ena utesluter inte det andra. Vissa värdegrundsaspekter är säkerligen svåra 

att arbeta sig fram emot som lärare i vardagliga situationer och dessutom belyses 

våra tankar enbart med vårt eget inre perspektiv i en sådan ansats. Om inte ett 

talande kommer till stånd sitter vi fast i våra föreställningsvärldar. Vi vet hur vi själva 

tänker men vi tar inte del av någon annans tankar perspektiv. Vissa kan se förtjänster 

hos Jack i Flugornas herre medan andra tar helt avstånd. Vissa ser Eriks handlande i 

Ondskan som en del av Stjärnbergs destruktiva problematik. Ett tillflöde behövs 

således för att se saker ur andras ögon. Fördelen med att ta upp svåra frågor med 

litteraturläsning är att litteraturen synliggör en annan människas inre tankar och 

synsätt genom det lästa.  

      När Nykänen (2009) diskuterar huruvida skolans värdegrund ska spegla 

samhällets värdegrund eller om det är tvärtom – att samhällets värdegrund ska 
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speglas i skolan, kan man dra liknelsen med frågan om hönan eller ägget. Vem kom 

först? Nykänen menar att samhällets värdegrund är utgångspunkten och skolans 

uppgift är att förverkliga denna genom sin egen värdegrund. Personligen ser jag 

ingen poäng att hålla diskussionen vid liv eftersom båda har samma mål och ingår i 

samma samhälle. Det finns därmed inget motsatsförhållande att ställning till och 

frågan verkar snarast akademisk. Därmed instämmer jag i Cervins (2012) artikel om 

El-Sabaian som anser att grundlagens värdegrund borde räcka. Jag förstår dock 

värdet av att återformulera värdegrunden i skolans styrdokument och det är inget fel 

att repetera denna, men den stora diskussionen borde istället gälla; hur ska den 

konkretiseras? Enligt mig är en väg att gå genom litteraturläsning och i detta tar jag 

stöd i Sigurdsons (2002) tankar. Genom diskussion och samtal om litteratur kan 

elever utveckla de moraliska förmågor samhället och skolan strävar efter. I samtal 

med andra väcks den självständighet som skapar förutsättningar för det goda 

samhället och om detta kan göras inom ramen för ordinarie litteraturundervisning – 

allt gott. Min slutsats blir således att samtliga tre böcker; Ondskan, Flugornas herre 

och Sandor slash Ida belyser olika värdegrundsfrågor och därmed försvarar sin plats 

i skolans undervisning ur detta perspektiv.  

     Slutligen, som en förlängning på denna uppsats och möjlighet till ett förslag på ett 

framtida examensarbete, vill jag förslå att det vore intressant att utveckla frågan om 

litteraturens etik och ansvar i skolan. Kan litteraturen ett sägas ha ett ansvar?  

Jag tänker att allt som kan belysa behovet av litteraturläsande inte enbart gynnar 

svenskämnets didaktik, utan även den enskilda läsarens medvetenhet. 
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Bilaga  
 
Förteckning över samtlig litteratur som återfanns i klassrumsuppsättning 
på de fem aktuella skolorna.  
 
Hos fyra skolor återfanns: 
Ondskan    Jan Guillou 
Sandor slash Ida   Sara Kadefors 
 
Hos tre skolor återfanns: 
Flugornas herre   William Golding 
Prinsessan och mördaren  Magnus Nordin 
Oliver Twist    Charles Dickens 
På västfronten intet nytt   Erich Maria Remarque 
Robinson Crusoe   Daniel Defoe 
Möss och människor   John Steinbeck 
 
Hos två skolor återfanns: 
Skriet från vildmarken   Jack London 
Intet    Janne Teller 
Mina drömmars stad   Per Anders Fogelström 
Mor gifter sig   Moa Martinsson 
En herrgårdssägen   Selma Lagerlöf 
Hemsöborna   August Strindberg  
Populärmusik från Vittula  Mikael Niemi 
Alex dogboy    Monika Zak 
Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö  Håkan Nesser 
 
Hos en skola återfanns: 
Det finns inga skridskor i öknen  Mats Berggren 
Kort kjol    Christina Waldén 
Eldens hemlighet   Henning Mankell 
Eldens gåta    Henning Mankell 
Eldens vrede   Henning Mankell 
I taket lyser stjärnorna   Johanna Tydell 
Vad mina ögon har sett   Magda Eggens/Rose Lagercrantz 
Hungerspelen   Susanne Collins 
Herr Arnes penningar   Selma Lagerlöf  
Liljecronas hem   Selma Lagerlöf 
Körkarlen    Selma Lagerlöf 
Kejsare av Portugalien   Selma Lagerlöf 
Där nässlorna blomma   Harry Martinsson 
Vinterviken    Mats Wahl 
En komikers uppväxt   Jonas Gardell 
Två städer    Charles Dickens 
Pojken i randig pyjamas   John Boynes 
Som jag vill vara   Katarina von Bredow 
Kärlek och uppror   Siv Widerberg/ Anna Artén 
Maus    Art Spiegelman 
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De tre musketörerna   Alexander Dumas 
Fröken Julie   August Strindberg 
Hjärtats fröjd   Per Nilsson 
Svart drama    Magnus Nordin 
Djävulens märke   Magnus Nordin 
Spelaren    Fjodor Dostojevskij 
Godnatt mister Tom   Michelle Magorian 
Afrodite och olyckstrasten  Riita Jacobsson 
Pumans dotter   Monika Zak 
Tredje kärleken   Monika Zak 
Alex, min Alex   Monika Zak 
Cirkeln    Sara Bergmark/ Mats Strandberg 
Jag saknar dig, Jag saknar dig  Peter Pohl/ Kinna Gieth 
Vi kallar honom Anna   Peter Pohl 
Dolken från Tunis   Agatha Christie 
Den absoluta sanningen om mitt liv som  
  halvtidsindian   Sherman Alexie 
Det är så logiskt alla fattar utom du  Lisa Bjärbo 
Kastanjeallén   Dea Trier Mörch 
Jag är David   Anne Holm 
Isslottet    Tarjei Vesaas 
Johnny var en soldat   Dalton Trumbo 
Midnattsbarn   Salman Rushdie 
Juvelen i kronan   Paul Scott 
Och kitteln tog en mus   Robert Cormier 
Frankenstein   Mary Shelley 
Gullivers resor   Jonathan Swift 
Njals saga    övers. Ingegerd Fries 
Stor i käften    Joyce Carol Oates 
Candide    Voltaire 
Det ihåliga trädet   Janet Lunn 
Kyrkdjävulen   Mikael Niemi 
Det osynliga barnet   Tove Jansson 
Vi som ser på    Johan Unenge 
Shoo Bree    Douglas Foley 
Smitaren    Joan Phipson 
Anarki    Per Nilsson 
Varg nosar och jagar   Ulf Nilsson 
Medan mamma sover   Ingrid Olsson 
Under Guds himmel   Niklas Krog 
Otto är en noshörning   Ole Lund Kirkgaard 
 


