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Sammanfattning 

Barn och ungdomar har idag tillgång till en mängd olika texter, vid sidan av skönlitteratur och 

faktatexter finns också texter via olika bildmedier. Uppsatsen kartlägger mångfald, etik och 

värdegrund i skönlitteratur för åk 7 genom en analys av litteraturen. Skönlitteraturen 

begränsades till fyra böcker som läses inom parnerområdet. Litteraturen berör historia, 

medmänsklighet, ätstörningar och främlingsfientlighet. Syftet har varit att kartlägga mångfald, 

etik och värdegrund i skönlitteratur för åk 7 och hur väl litteraturen möter värdegrunden i 

läroplanen. Metoden har bestått av närläsning av skönlitteraturen utifrån läroplanens 

värdegrund. 

 Genom analysen har det framkommit att skönlitteraturen inte behöver visa en 

god bild av samhälle och värdegrund, men att läraren behöver diskutera litteraturen för att 

väcka elevers förmåga till egna ställningstaganden. Detta knyter an till Skolverkets 

rekommendationer och vad vissa forskare inom området rekommenderar. För att få en 

förståelse för ämnet har jag tagit del av material från Caroline Liberg, Kerstin Munck, Gunilla 

Molloy, Bengt Brodow och Kristina Rininsland, Mary Ingemansson, Annika Löthagen och 

Jessica Staaf. Jag har även tagit del av de diskussionsfrågor som legat till grund för 

litteratursamtalen inom partnerområdet. 

 Den mångfaldsgestaltning som finns inom litteraturen var inte homogen och 

utgör också underlag för diskussion. Det framkom även att litteraturen inbjuder till etiska 

ställningstaganden och diskussion kring värdegrunden. 
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1. Inledning 

Barn och ungdomar har idag tillgång till en mängd olika texter, vid sidan av skönlitteratur och 

faktatexter finns också texter via olika bildmedier både i skolan och på fritiden. Läraren har 

därför en mängd olika valsituationer när det gäller att välja texter utifrån skolans uppdrag. Jag 

har därför i min fördjupningsuppgift valt att försöka se hur några skönlitterära texter för 

ungdomar motsvarar uppdraget i skolans värdegrund. 

1.1 Syfte 

Syftet är att kartlägga mångfald, etik och värdegrund i skönlitteratur för årskurs 7 och hur väl 

litteraturen möter värdegrunden i läroplanen. 

1.2 Frågeställning 

 Vilka ämnen berör skönlitteraturen? 

 Hur svarar innehållet mot läroplanens värdegrund? 

 På vilka sätt gestaltas mångfald? 

 Vilka etiska budskap och ställningstaganden finns i skönlitteraturen? 

1.3 Metod 

Den metod som användes var närläsning av fyra skönlitterära böcker utifrån läroplanens 

värdegrund. Böckerna lästes ett antal gånger med läroplanens värdegrund som utgångspunkt. 

Varefter en analys gjordes för att fastställa hur väl litteraturen svarar mot målen och 

riktlinjerna för vad skolan ska förmedla till eleverna. 

 Valet av de skönlitterära böckerna avgränsades till fyra skönlitterära böcker som 

elever i åk 7 kommer i kontakt med inom mitt partnerområde. Genom att studera böckerna 

utifrån ett etiskt och mångfaldsperspektiv med utgångspunkt i läroplanens värdegrund, 

kartlades hur väl litteraturen stämmer överens med vad skolan har som uppdrag att förmedla. 

Därför var det av stor vikt att ta upp även de diskussionsfrågor som utformats till den valda 

skönlitteraturen. Själva diskussionerna har inte tagits upp, utan endast underlaget för dessa för 

att avgränsa studien till min egen tolkning. 

 Materialet bestod av Maj Bylocks Solstenen (1983), Uri Orlevs Ön i Fågelgatan 

(1981), Stressade tjejer av Jacqueline Wilson (1998) och Jag ska döda dom av Eva Wikander 

(2002). 
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2. Bakgrund 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet 2011 (Skolverket) presenteras 

den värdegrund som skolverksamheten ska vila på. Grundstenen i verksamheten är demokrati 

och skolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Lgr11, s.7). 

Skolan ska alltså arbeta för att eleverna ska, med ord och handling, visa och förstå att varje 

människa har ett inneboende värde: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

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

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande (Lgr11, s.7). 

Eleverna ska få möjlighet att tillgodogöra sig förståelse för andra människor och att de ska 

kunna leva sig in i händelser som egentligen inte drabbar dem själva. Genom att skolan inte 

ska diskriminera elever på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande 

identitet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder är förhoppningen att dessa värden ska 

planteras inom eleven och denne ska förstå vikten av att behandla alla likvärdigt. 

 Skolan ska inte bara berätta om demokratiska värderingar, dessa ska befästas 

inom eleven genom demokratiska arbetsformer för att förbereda eleven inför ett komplext 

samhälle. Där eleven som ungdom och vuxen kommer att behöva orientera sig. För att kunna 

göra detta behövs ett kritiskt tänkande och konsekvensförståelse. Skolan ska också främja en 

förståelse över nationsgränserna, det är viktigt att eleven känner samhörighet med världen. 

Skolverket nämner internationell solidaritet som ett led i detta globala sammanhang (Lgr11, 

s.9) och genom detta internationella perspektiv ska eleven också få förståelse för det 

kulturella mångfald som finns inom landet. 

 Det etiska perspektivet som skolan ska förmedla är av stor betydelse för hela 

verksamheten. Perspektivet ska prägla all skolverksamhet och på så sätt ge grund för och 

främja elevernas egen förmåga att göra personliga ställningstaganden. Det ska vara av 

grundläggande betydelse för frågor som tas upp inom skolan (Lgr11, s.10). 



6 
 

2.1 Övergripande mål från skolverket 

De riktlinjer och övergripande mål som finns för skolverksamheten består i att varje elev får 

möjlighet till att göra medvetna etiska ställningstaganden, med en grund som vilar på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. I detta ska eleven också få 

möjlighet att väga in personliga erfarenheter. Eleven ska kunna visa respekt för andra 

människors egenvärde och ta avstånd från förtryck och kränkande behandling, eleven ska 

medverka till att hjälpa andra människor. 

 För att eleven ska klara av detta behövs en förståelse för andra människor 

genom att eleven kan leva sig in i situationen och denne har utvecklat en vilja att handla med 

deras bästa i fokus. Skolan ska verka för att elevens känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar stäcker sig utanför den närmsta gruppen (Lgr11, s.12). 

 När det gäller svenskämnet specifikt ska eleven få möjlighet till att läsa och 

diskutera litteratur från olika delar av världen och olika tidsepoker. Förutsättningar ska ges för 

att eleven ska kunna utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden 

(Kursplanen för svenska 2011, s.222). 

 Skolverket rekommenderar att arbetet med värdegrunden ska bygga på att 

utveckla ett förhållningssätt hos eleverna. Detta förhållningssätt i sin tur ska bygga på 

grundläggande demokratiska värderingar. Hand i hand med detta förhållningssätt går den 

demokratiska kompetensen som ska ligga till grund för elevernas utveckling och en livslång 

lust att lära (Förskolans och skolans värdegrund –förhållningssätt, verktyg och metoder 2011, 

s. 8). 

2.2 Tidigare forskning 

Caroline Liberg, som är professor i utbildningsvetenskap (2000, s. 111), skriver att det är av 

stor vikt att skapa utvecklingsdiskurser där elevens läs- och skrivutveckling stödjs och att 

dessa diskurser innehåller en mängd uttrycksformer. Hon menar också att det är viktigt att 

elevens intresse väcks för att arbeta med det som ska behandlas. Ett sätt att genomföra detta 

på är att utmana och i vissa fall även provocera deras invanda sätt att tänka om ex. litteratur 

och ställningstaganden som kan väckas genom litteratur. Lärarens uppgift är att beröra dem. 

Liberg rekommenderar läraren att lyfta fram skillnader i frågor och funderingar hos eleverna 

och utgå från dessa skillnader för att stimulera utveckling, vilket går ihop med vad Skolverket 

rekommenderar i Förskolans och skolans värdegrund –förhållningssätt, verktyg och metoder 

(2011). 
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 Kerstin Munck, universitetslektor i litteraturvetenskap, tar i sin artikel 

Mångfald, text och värdegrund (2006) upp mångfaldsperspektivet och konkritiserar det, hon 

skriver: 

Vad förstår vi då med begreppet ’mångfald’? Rimligen bör mångfaldsbegreppet omfatta 

kön, klass, etnicitet, religion, sexualitet, ålder och kropp. ’Kropp’ som 

mångfaldskategori är kanske särskilt viktig att uppmärksamma i skolsammanhang, där 

varje avvikelse från den normanpassade kroppen i värsta fall kan ge upphov till 

mobbning, det må handla om en kropp som är ’för smal’ eller ’för tjock’, som plågas av 

eksem eller tics eller sitter i rullstol. Individer bygger upp sina identiteter utifrån flera 

av dessa kategorier: kön, klass, etnicitet etc. Dessa samverkar och korsar varandra i 

olika maktstrukturer (Munck 2006, s.72). 

Alltså bör litteraturen då beröra dessa områden och läraren i sin tur bör ta upp dessa för 

diskussion. I enlighet med Liberg, Skolverkets läroplan och stödmaterial uppmana eleven att 

ifrågasätta sina egna föreställningar kring områdena. Vidare skriver Munck att barn och 

ungdomar har ett behov av att föra samtal om etiska frågor, och det är skolans uppgift att  

möta detta behov (Munck 2006, s.74). Munck menar att berättelser har en etisk potential som 

kan tas till vara i klassrummet, detta oberoende om eleven möter dem på en skärm, i en text 

eller genom en bild. 

 Docenten Gunilla Molloy skriver i Skolämnet svenska –en kritisk ämnesdidaktik 

(2007) om motsättningen mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Hon menar att 

det handlar om ett dubbelt uppdrag som inte alltid samverkar, eftersom ex. samhällskunskap 

och svenska är två åtskilda ämnen kan det vara svårt att förmedla en helhetssyn. Molloy 

menar att de två uppdragen ibland får konkurrera med varandra i brist på tid (Ibid., s.25-36). 

Ett annat problem som Molloy för fram är att elever i tonåren oftast vill diskutera 

värdegrundsfrågor men att läraren ibland undviker dem. Detta överensstämmer med vad 

Munck skriver om barn och ungdomars behov av etiska samtal. När samhälleliga orättvisor 

förekommer i litteraturen kan och bör inte frågorna kring detta skjutas över på 

samhällskunskapsläraren, Molloy menar att svenskämnet bör vidgas till att omfatta dessa 

frågor och sakförhållanden: 

Ett svenskämne och en litteraturläsning som bortser från de sociala frågor som finns i 

olika texter, förminskar inte bara möjligheten för eleven att lära sig något om ’jaget och 

omvärlden’. Ämneskonstruktionerna ’svenska’ och ’samhällskunskap’ […] bidrar 

också till en splittrad omvärldsuppfattning (Molloy 2007, s.131-132). 
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Två av de fyra skönlitterära böcker som valts ut för studien är historiska romaner och när det 

gäller denna typ av roman skriver Mary Ingemansson (2010, s.36-37) att dessa historiska 

romaner ofta betraktas som realistiska. Mary Ingemansson är lektor i svenska med inriktning 

litteraturvetenskap. Dessa historiska romaner betraktas ofta som realistiska på grund av att de 

ofta innefattar omfattande faktaupplysningar och hög autencitet. Hon problematiserar detta 

genom att skriva att dessa böcker ibland kan uppfattas ha mer omfattande kontakt med 

verkligheten än andra litteraturformer. Vidare menar Ingemansson att hon betraktar historiska 

romaner som en av flera kunskapskällor och att dessa kan öppna nya dörrar och infallsvinklar 

för eleverna (Ingemansson 2010, s.54). 

 Ibland kan lärare stöta på elever som känner viss motvilja till att läsa. Det beror 

inte alltid på att de inte vill läsa utan kan bero på att textens ordförråd stäcker sig utanför 

elevens, och då skapar problem genom att det blir för svårt att tillägna sig textens budskap. 

Enligt författarna Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005, s. 87) ligger lärarens 

utmaning i att hitta texter inom rätt nivå. De får inte vara för enkla och samtidigt inte för 

avancerade. För att eleven ska känna att litteraturen är värd att läsa måste de förstå den 

didaktiska tanken bakom valet av litteratur. Brodow och Rininsland tar upp ett exempel från 

en lärare de intervjuat som säger att oavsett vad eleven kommer att arbeta med i framtiden så 

består individen inte bara av yrkesvalet. Eleven kommer samtidigt att vara en del av en familj, 

ha fritid och därför kommer att behöva ett bra ordförråd och fantasi (Ibid., s. 89). Ytterligare 

en aspekt läraren ska ta i beräkningen är hur ett tema kan tas emot, om temat är för vidsträckt 

kan det vara svårt för eleverna att förstå och tolka texten. Genom att avgränsa temat kan andra 

teman dyka upp inom arbetet och bredda elevernas syn på litteraturen. Exempel som Brodow 

och Rininsland tar upp är människosyn som för brett tema, och krig och fred eller andra 

världskriget som ett avgränsat tema. Människosyn kan ändå diskuteras inom temat, men för 

att få det överblickbart kan det vara bra att avgränsa tydligt (Ibid., s. 147). 

 Annika Löthagen och Jessica Staaf, som driver läsprojektet i Botkyrka (2009), 

skriver om hur viktigt det är att skapa motivation för att läsa och för att göra detta 

rekommenderar de läraren att ställa frågor till eleverna kring läsning. Det är viktigt att 

eleverna får möta nya texter: 

Det är härligt när man bjuds på något man tror att man inte kommer att gilla men som 

man faktiskt tycker om när man väl provar. För det är viktigt att våga sig på något nytt. 

Tänk vad mycket man riskerar att missa om man bara håller sig till en sorts karameller 

(Löthagen Staaf 2009, s. 13). 
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Löthagen och Staaf jämför skönlitteratur med karameller och citatet är taget ur en del som de 

föreslår att läraren läser högt för eleverna. Löthagen och Staaf rekommenderar också 

skönlitteratur som en ingång till ämnet historia, genom att låta eleverna resa bakåt i tiden och 

ger som ett exempel Ön i Fågelgatan av Uri Orlev (1981). 

 Slutligen framhäver Löthagen och Staaf vikten av att läraren är medveten om de 

problem en text kan skapa för flerspråkiga elever med ett annat modersmål. Det är viktigt att 

vara medveten om att de flerspråkiga eleverna inte är en hetrogen grupp och deras 

textförståelse varierar från elev till elev. Löthagen och Staaf menar att det är angeläget av 

olika skäl för dessa elever att läsa, dels för att träna sitt eget språk men också för att möta nya 

ord och ny kunskap (2009, s. 117). 

3. Undersökning av skönlitteraturen och dess innehåll 

Jag har i samråd med partnerområdet och lärarna i de berörda klasserna valt ut fyra 

skönlitterära böcker som eleverna i åk 7 läser under hösten 2011. Skönlitteraturen består av 

Stressade tjejer av Jacqueline Wilson (1998), Solstenen av Maj Bylock (1983), Ön i 

Fågelgatan av Uri Orlev (1981) och Jag ska döda dom av Eva Wikander (2002). Solstenen 

finns i tre delar men åk 7 läser endast första delen. 

Jacqueline Wilsons bok handlar om Ellie, som själv anser att hon är tjock medan 

hennes vänner inte håller med. Ellie börjar banta efter att hon och hennes två vänner varit på 

en uttagning till en populär tidning och Ellie känt hur de andra flickorna tittat snett på henne. 

Det hela eskalerar och Ellie börjar få ätstörningar. Men efter ett rejält uppvaknande när hon 

ser en gammal vän som har anorexia, inser Ellie att hon måste sluta banta. Med hjälp av 

familjen och vännerna slutar det hela lyckligt. 

Maj Bylocks bok handlar om Dan, en föräldralös pojke som lever i Visby under 

1600-talet. Han har ingen mat, inga pengar och går runt som en tiggare. Innan modern dog 

fick Dan en halva av en solsten som är ett sorts navigationssystem, och han får veta att 

brodern Jakob har den andra halvan. Dan ger sig ut i sökandet efter sin bror och under sin resa 

möter han en apa, en tiggarkvinna, en klok gubbe och en vänlig familj. Dans situation 

förvärras genom ett sår han fått i handflatan som blir infekterat. Tomas – som ingår i den 

vänliga familjen - hittar Dan och tar hand om honom. Dan finner till slut sin bror och första 

boken slutar med detta. 
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Ön i Fågelgatan handlar om Aleks som lever under Andra världskriget i 

Warszawa. Husen i gettot är sönderbombade och Aleks måste hålla sig gömd eftersom 

nazisterna rensar gettot. Situationen förvärras genom att hans båda föräldrar har försvunnit. 

Aleks känner sig tvingad att stanna kvar, han väntar på sin pappa. Han ger sig ut i ruinerna i 

jakt på mat, kläder och andra saker han behöver. I sitt sällskap har han en tam mus. Han möter 

andra som gömmer sig och även människor i motståndsrörelsen som vill hjälpa honom. Efter 

flera månaders väntan kommer Aleks pappa tillbaka och finner sonen. 

Jag ska döda dom handlar om Jocke som blir rånad av ett par invandrare. 

Föräldrarna bryr sig föga om händelsen och Jocke får bara pengar till en ny jacka och 

mobiltelefon, eftersom detta var det han förlorade i rånet. Jocke söker sig då till Stoffe som är 

rasist. Stoffe blir arg på det som hänt och tar med sina rasistiska vänner för att hämnas det 

som hänt Jocke. Händelsen får större proportioner än Jocke kunnat ana och leder till 

mordbrand. 

Alla fyra skönlitterära verk har ett par saker gemensamt, huvudkaraktären är 

ensam och tvingas ta olika beslut. Deras beslut påverkar händelseförloppen i olika riktningar 

och alla fyra slutar lyckligt. I de skönlitterära böckerna finns flertalet utgångspunkter för 

diskussion. Frågor som klasserna diskuterat har behandlat ställningstaganden såsom Hur tror 

du Ellie såg ut? Tror du hon var tjock? Varför är det så viktigt att vara smal? Tror du att det 

som berättas i boken, skulle kunna hända på riktigt? i arbetet med Stressade tjejer.  

Hur skulle det kännas att leva som Dan? Hur behandlas Dan av folket i staden 

och hur behandlas han av familjen han träffar? Varför träffar inte Dan en riktig läkare? i 

arbetet med Solstenen.  

Hur beter sig familjen Gryn mot Aleks och vad tycker du om familjen Gryn? 

Hur skulle du känna och reagera om du skulle hamna i en liknande situation? Om ni skulle 

behöva gömma er i vårt samhälle, var skulle det perfekta gömstället ligga och vad skulle ni ta 

med er? i arbetet med Ön i Fågelgatan.  

Och slutligen i arbetet med Jag ska döda dom frågor såsom Förklara varför 

Jocke inte mår så bra. Vad tycker du om Jockes föräldrar? Varför vänder sig Jocke till Stoffe, 

kan du förstå det? Kunde Jocke ha gjort något annat istället? Vad tycker du om Stoffes åsikter 

om invandrare? Diskussionerna kring skönlitteraturen ger eleven möjlighet att göra egna 

ställningstaganden och samtidigt ta del av andras åsikter. 
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3.1 Historia som tema 

Uri Orlevs Ön i Fågelgatan och Maj Bylocks Solstenen är böcker som har historisk koppling. 

Orlevs bok utspelar sig i Warszawa under Andra världskriget och Bylocks bok i Visby under 

1600-talet. Båda böckerna kan uppfattas som realistiska. Orlevs bok upplever jag har högre 

kontakt med verkligheten eftersom Orlev använder sina egna upplevelser av Andra 

världskriget i texten. Detta bygger jag på att Bylocks bok utspelar sig under 1600-talet och 

hon omöjligt kan ha varit där. Men samtidigt är det inte riktigt så enkelt när det gäller 

skönlitteratur med historisk koppling, vid sidan av personliga erfarenheter krävs det att 

författaren har gjort vissa efterforskningar för att boken ska ha autencitet. Jag anser att de 

båda verken har detta. Jag håller med Ingemanssons (2010, s. 54) resonemang kring historiska 

romaner som en av flera kunskapkällor, eftersom jag anser att det är viktigt att engagera 

eleverna i litteratur och historia, om en skönlitterär bok kan få eleverna intresserade av 

historia så öppnas nya dörrar för dem. 

Huvudkaraktärerna i de båda verken får möta olika delar av samhället. I Ön i 

Fågelgatan (1981) ställs huvudkaraktären öga mot öga till både motståndsmän, andra judar i 

gettot och nazister. Huvudkaraktären i Solstenen (1983) möter tiggare, sjömän, 

bondesamhället och staden. Dessa grupperingar representerar det mångfald som finns i verken 

och berör vissa delar av den värdegrund och det uppdrag som Skolverket presenterar (Lgr11, 

s. 7-12). 

 Andra teman och diskussionspunkter kan också tänkas dyka upp i arbetet med 

skönlitteratur med historisk koppling. Eleven kan uppleva andra beröringspunker i texten som 

kan vara viktiga att lyfta fram. Därför är det väsentligt att som lärare inte förbise elevernas 

önskningar om vad som ska diskuteras. Gunilla Molloy (2007, s. 131) skriver att lärare ibland 

undviker värdegrundssamtal och jag anser att det är viktigt att om sådana önskemål finns hos 

eleverna, så bör läraren bejaka detta. I enlighet med Molloys rekommendationer och vad 

Skolverket (Lgr11, s.7-10) skriver i skolans uppdrag bör eleven få träna på etiska 

ställningstaganden och diskussioner som innefattar värdegrundstänkande. Genom de 

diskussionsfrågor som redan finns som underlag för att diskutera Orlevs och Bylocks bok 

anser jag att underlag för värdegrundsfrågor och etiska diskussioner finns, eftersom eleverna 

får ta ställning till och fundera kring hur det skulle kännas i huvudkaraktärens situation, hur 

huvudkaraktären bemöts av andra i boken. Eleverna får även sätta sig in i en annan människas 

(karaktärs) situation och känslor. Det budskap som både Orlev och Bylock försöker förmedla 
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anser jag består av medmänsklighet. Båda verkens berättelser kretsar kring en kärna av detta 

då båda huvudkaraktärernas situation säkras med hjälp av andra människor. 

3.2 Främlingsfientlighet 
Eva Wikanders bok Jag ska döda dom behandlar främlingsfientlighet och rasism. 

Huvudkaraktären Jocke blir rånad och han berättar om detta för Stoffe som är rasist. Genom 

att Jocke berättar för Stoffe urartar händelsen i en mordbrand och Jocke inser att det gått för 

långt. Avsaknaden av vuxennärvaro gör att huvudkaraktären tvingas ta hand om allting 

ensam, huvudkaraktärens föräldrar är upptagna med arbete och bryr sig inte om sin son. Deras 

relation präglas av dålig kommunikation och det är därför förståeligt att Jocke försöker finna 

stöd och hjälp hos Stoffe. 

 Boken provocerar läsaren till att delta aktivt i läsningen, inte minst med Stoffes 

åsikter som kräver ställningstaganden av läsaren. Med att delta aktivit menar jag att väga vad 

som skrivs och fundera kring texten. Caroline Liberg (2000, s.111) skriver att det ibland kan 

vara bra att provocera och utmana eleven, för att väcka intresse för textens möjligheter. 

Eleverna får sedan diskutera frågor som kräver viss eftertanke där eleven ska sätta sig in i 

huvudkaraktärens vardag och situation. Detta tolkar jag som att förhoppningen är att frågor 

kring värdegrund och etik ska stimuleras. Mångfaldet i boken representeras av de olika 

grupper och kulturer som finns i Jockes närhet, där han själv är en del och representerar vit 

medelklass och hans vän Stoffe tolkar jag som vit arbetarklass. Jockes föräldrar har tillräckligt 

med pengar för att ge sonen medel till att köpa en ny jacka och mobiltelefon, medan Stoffe 

ger intrycket av att ha mindre tillgångar. 

Jockes vän Claudia är invandrare och tillsammans med de andra ungdomarna i 

klassen från andra länder får de då representera invandrare som otydlig grupp. Det läggs inte 

så stor vikt vid var de kommer ifrån och att de är olika varandra, utan de klumpas ihop till en 

gemensam grupp. I och med att gruppen invandrare portätteras otydlig och ihopklumpad men 

där Claudia ändå står ut, får läsaren möta både gruppen och individen. Genom Stoffes 

oförståelse och oförmåga att förstå invandrares situation tolkar jag det som att läsaren bjuds in 

att göra egna ställningstaganden. 

Brodow och Rinisland (2005) påpekar att textvalet läraren gör måste grunda sig 

på elevernas ordkunskap. Wikanders bok är lättläst även för de elever som vanligtvis har svårt 

för att läsa. Budskapet är till viss del enkelt att förstå, men i fråga om Jockes föräldrar kan det 

vara problematiskt att läsa vad som står mellan raderna. Vid en första anblick kan det tyckas 
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att han har snälla föräldrar som ger honom pengar till ny jacka och mobiltelefon, men vid 

närmare läsning inser man som läsare att de är frånvarande och inte har tid med sonen. 

Wikanders bok ifrågasätter och aktualiserar skolans värdegrund (Lgr11, s. 7). 

Eleverna får genom boken och diskussionsfrågorna möjlighet att fundera kring värdegrunden 

och människors egenvärde. Eleverna får också träna på konsekvensförståelse genom att 

händelserna i boken leder till mordbrand. 

3.3 Ätstörningar 

Jacqueline Wilsons bok Stressade tjejer behandlar ätstörningar hos unga flickor och 

grupptryck. Stressen att alltid prestera bra i skolan och samtidigt se bra ut blir påtaglig för 

huvudkaraktären, hon har även mindre pengar till kläder än sina vänner och detta påverkar 

henne något. Tillslut hinner hon inse att hon duger som hon är med hjälp av sin familj och 

sina vänner. 

Kerstin Munck (2006) tar upp mångfaldsbegreppet som omfattar klass, etnicitet, 

kön, religion, ålder, sexualitet och kropp, där delarna är viktiga byggstenar för identiteten. I 

Wilsons bok hamnar kroppen i fokus och läsaren får följa med huvudkaraktärens tankar kring 

sin kropp och sitt missnöje. Eleverna får sedan fundera kring huvudkaraktärens situation. 

Elevens egna ställningstaganden blir viktiga eftersom frågorna innebär att eleven måste lyfta 

handlingen ur boken och in i klassrummet, för att frågorna ska bli meningsfulla. Lärarens roll 

blir då att aktualisera begreppet kropp och ifrågasätta elevens egen syn. Munck (Ibid.) 

påpekar att ungdomar har ett behov av samtal kring etik och mångfaldsfrågor och skolan bör 

möta detta behov. Jag anser att texten har potential som kan tas tillvara i diskussioner kring 

detta. 

Kursplanen i svenska (Lgr11, s.222) innefattar litteratur från andra delar av 

världen, vilket Wilsons bok möter. Eleven får även möjlighet att utveckla sin identitet genom 

diskussioner och samtal kring texten utifrån de frågor som ligger till grund. Eleven får fundera 

kring kropp, vänner, ätstörningar och huvudkaraktärens komplicerade förhållande till sig 

själv. Jag tolkar det etiska budkapet som Wilson försöker föra fram är att alla duger som de är. 

Skönlitteratur kan på detta sätt vara en inbjudan eller en öppning till ett annat 

ämne, såsom ätstörningar. Precis som Löthagen och Staaf (2009) påpekar måste eleverna vara 

beredda att prova en annan sorts litteratur för att kunna ta ställning till formen, texten och det 

bakomliggande budskapet. 
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3.4 Slutsats 

Uri Orlev och Maj Bylock berör historia i sina skönlitterära böcker, men även andra områden 

såsom medmänsklighet, krig, fattigdom, utanförskap m.fl.. Orlevs bok ges som exempel i 

Skön litteratur (Löthagen, Staaf, 2009) och Bylocks författarskap kartläggs och analyseras i 

Det kunde lika gärna ha hänt idag (Ingemansson, 2010). Då båda rekomenderas och 

analyseras anser jag att de kan ges autencitet eftersom det visar att de genomfört 

efterforskning, hade de å andra sidan inte haft historiskt stöd hade de inte blivit 

rekommenderade. När skönlitteratur, som i detta fallet har historisk grund att vila på anser jag 

att den kan betraktas som en av flera kunskapskällor. I fråga om att de kan tolkas som 

realistiska finns ett problem, det finns en fara i att eleven kan uppleva att böckerna är sanna 

rakt igenom. Eleverna kan tolka det som att huvudkaraktärerna funnits på riktigt trots att de är 

uppdiktade. Läraren måste vara beredd på detta och det kan vara bra att ge eleverna kort 

bakrgundsinformation innan man börjar läsa. 

Mångfaldet i dessa böcker representeras av olika delar av samhället. Läsaren får, 

tillsammans med huvudkaraktären, möta människor på olika nivåer i samhället –fattig, rik, 

jude, nazist och även bonde, stadsbo. Grupperingarna väcker frågor kring människors värde 

och i diskussion kring litteraturen kan detta ligga till grund för etiska ställningstaganden. 

Eleven får möjlighet att fundera kring Andra världskriget och Nazitysklands behandling av 

judar i samband med Ön i Fågelgatan. I diskussion kring Solstenen finns möjlighet att 

fundera över fattiga människors situation och medmänsklighet. Detta är bara exempel på 

beröringspunkter inom etiska ställningstaganden för eleven, jag anser att böckerna lämnar ett 

brett spektrum av punkter och teman att diskutera och mina exempel utgör endast ett axplock. 

 Eva Wikander aktualiserar främlingsfientlighet och rasism i Jag ska döda dom 

(2002). Boken behandlar också dålig kommunikation med vuxna och mångfald i form av 

olika samhällsklasser och människor med olika bakgrund. Jag anser att gruppindelningarna i 

boken kan ifrågasättas, speciellt med tanke på hur invandrarna som grupp porträtteras. De blir 

ett slags grå massa som jag inte upplever vara representativ. Jag anser, detta till trots, att 

boken är ett gott diskussionsunderlag då den är lättläst och eleven får möjlighet att diskutera 

bl.a. konsekvenser av karaktärernas handlingar. Även om Wikanders bok inte gestaltar en god 

värdegrund upplever jag att den fortfarande kan ligga till grund för värdegrundssamtal, precis 

som Orlevs och Bylocks böcker. De alternativ som läraren presenterar behöver inte ge en god 

bild av samhället för att ge eleven möjlighet till etiska ställningstaganden. 
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 Jacqueline Wilson lyfter fram ätstörningar hos unga flickor i sin bok Stressade 

tjejer (1998). Jag upplever att ämnet är speciellt aktuellt under tonåren och Kerstin Munck 

(2006) menar att bl.a. kroppen är en viktig del för indentitetsskapandet för barn och 

ungdomar. Ätstörningar och kropp är punkter som är meningsfulla för ungdomar och genom 

texten får eleven och läraren möjlighet att ta upp dessa för diskussion. Faran, som jag 

upplever, ligger i att diskussionen inte får hamna för nära individen utan måste omfatta 

litteraturen och diskussionsfågor som inte blir för personliga. 

 Jag anser att mångfaldet i Stressade tjejer är torftigt, de enda direkta 

skillnaderna som jag kan finna är mellan huvudkaraktären och de två vännerna –de har olika 

mycket pengar och detta påverkar dem till viss del. 

Wilson är en engelsk författare, vilket också tillgodoser kursplanen i svenska 

(Lgr11, s. 222), där det nämns att eleven ska få möta litteratur från andra delar av världen. 

Dock är det ett annat land i västvärlden och på så sätt anser jag att den både möter och inte 

möter kursplanen i svenska. Jag tolkar andra delar av världen som länder utanför västvärlden, 

men samtidigt så måste man som lärare låta eleverna börja någonstans och då kan Wilsons 

bok öppna för litteratur från andra delar. Wilsons etiska budskap tolkar jag som att alla duger, 

det spelar ingen roll hur man ser ut –vilket även huvudkaraktären kommer fram till i slutet av 

boken. 

Detta är några exempel på skönlitteratur som berör läsaren genom de 

möjligheter som finns till etiska ställningstaganden. Min slutsats är, i enlighet med Molloy, 

Munck och Liberg att läraren har en viktig uppgift i dessa litteratursamtal. Nämligen att låta 

eleverna styra samtalen, om de visar intresse för värdegrundsfrågor som läraren inte haft i 

åtanke från början. 

4. Slutdiskussion 

De former av text och litteratur som läraren väljer att presentera för klassen och den enskilde 

eleven behöver inte förmedla en god bild av samhälle och värdegrund. Vad den däremot bör 

göra, eller snarare vad läraren bör göra i detta sammanhang, är att diskutera innehållet och 

väcka elevens intresse för etiska ställningstaganden. Samtidigt upplever jag att det är svårt att 

hitta en bok som får alla rätt. Frågan är hur eleverna i så fall skulle reagera på en sådan bok, 

finns det då något kvar att diskutera om allting tas upp? En bok som får alla rätt och som 

berör allt skulle nog bli för brokig, den skulle inte gå att diskutera på ett värdefullt sätt. 
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 De fyra skönlitterära böcker som legat till grund för analysen kan både 

provocera läsaren med etiska ställningstaganden och samtidigt bjuda in till egna genom aktiv 

läsning. Aktiv läsning är inte något enkelt, för vissa elever innebär detta något svårt och 

ogripbart. För vissa kan själva hindret ligga i att bara läsa och förstå, att dessutom läsa aktivt 

genom att fundera och konkritisera texten kan vara ett oöverskådligt mål. Även om 

diskussionsfrågorna för de skönlitterära verken berör de punkter i värdegrund och 

mångfaldsperspektiv som eleverna bör få fundera kring, så är det inte säkert att de nappar på 

detta. Orsakerna till det kan vara att de har svårt för att läsa och/eller att de inte ser det som 

läraren vill att de ska se i texten. För läraren är det viktigt att i sådana tillfällen vara flexibel, 

försöka förklara det som upplevs svårt för att få till stånd en diskussion, samtidigt 

uppmärksamma det som eleverna kan ha uppfattat istället. Jag anser även att det kan vara 

farligt som lärare att lägga förhoppningar på vad eleven ska se och uppleva i texten. Jag 

upplever att elever ibland kan ha svårt att vara kritiska till det de läser, vissa läser utan att 

ifrågasätta och här ligger ännu en utmaning för läraren. 

 Mitt helthetsintryck av de fyra skönlitterära böckerna är att de är goda 

diskussionsgrunder. Men samtidigt upplever jag att den generaliserade gruppen invandrare i 

Eva Wikanders bok Jag ska döda dom (2002) inte känns representativ. Måste man 

generalisera grupper för att få det överskådligt? Jag anser att man kan ge grupper mer 

individualitet. Mer färg om man så vill, nu när jag beskrivit mitt intryck av gruppen som en 

grå massa. Jag ställer mig kritisk till detta porträtt av gruppen som på något sätt homogen, när 

det samtidigt nämns i korthet att de alla kommer från olika länder. Men som jag tidigare 

nämnt så behöver inte skönlitteraturen gestalta en god bild av samhälle och värdegrund. Och 

här är då den uppgift som åläggs mig som lärare; att ifrågasätta skönlitteraturens bild och 

samtidigt öppna elevernas ögon för mångfaldsfrågor, etiska ställningstaganden och vår 

värdegrund. 

 Med tanke på de ämnen som berörs genom litteraturen; medmänsklighet, 

ätstörningar och främlingsfientlighet finns utrymme för fler beröringspunkter då alla 

människor uppfattar texters budskap olika. Innehållet möter värdegrunden på olika sätt, i vissa 

fall ifrågasätts den genom en annan bild och i alla fallen ges ett underlag för diskussion kring 

den. Skönlitteratur kan både ifrågasätta elevens syn, samhällets syn och lärarens syn, vilken 

min förhoppning är att den också ger alla parter en livslång lust att lära. 
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