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Abstract 

Narratives are regarded as a mirror of reality and therefore contain established norms 

and values which can be passed on to children. For that reason, the aim of the study is to 

analyse what norms and values can be detected in three popular children’s books, 

selected by pupils in grades 4–6, in the hope that they can be useful in school work with 

basic values. Reading literature brings a greater understanding of both the world and the 

individual. Since characters have a great influence on children, the study analyses the 

leading characters in the books Sam och Sigge, Diamantmysteriet and Nidstången. 

Among other things, the analysis gives examples of what is considered right or wrong, 

what a relationship should look like, how girls or boys are expected to behave, how 

people and animals should be treated, and that it is wrong to steal. In this way the 

selected books can be discussed in different ways in connection with values education 

in school.  
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1 Inledning 
Läsning av skönlitteratur kan ligga till grund för värdegrundsarbete i skolan eftersom 

barnlitteratur ofta behandlar samma frågor om normer och värderingar som skolan 

önskar belysa. Gina M. Almerico (2014) menar att värdegrundsundervisning hjälper 

elever att bli goda medlemmar av samhället. En utveckling hos eleverna inom området 

leder också till större självständighet och självförtroende. Skolor som har varit 

framgångsrika med värdegrundsundervisning har visat sig ha lägre frånvaro, färre 

disciplinära problem och eleverna har fått högre betyg. Skolan blir på så vis en mer 

välkomnande plats som kan ge eleverna en chans att bli framgångsrika i livet (Almerico 

2014:3). Värdegrundsarbete kan utföras på olika sätt, men ett av de viktigaste sätten är 

att arbeta med skönlitteratur. Enligt Almerico (2014) kan det bero på att de karaktärer 

som barnen möter i böckernas värld kan ha nästintill lika stort inflytande på dem som 

vanliga människor (Almerico 2014:3).  

För att de normer och värderingar som finns i böckerna ska kunna diskuteras med 

eleverna krävs det planerade lektioner, med diskussioner om de normer och värderingar 

som är relevanta för undervisningen. Därför är det väsentligt att fokusera på vilka 

normer och värderingar som kan hittas i barnlitteratur. Styrdokumenten är tydliga med 

att eleverna genom undervisning i svenska ska inspireras till att läsa och kunna föra 

samtal om vad de har läst. Vikten av att läsa just skönlitteratur nämns också (LGR11 

2011:222). Det är på så vis viktigt att litteratur är intressant för eleverna att läsa, 

eftersom det ökar chansen att de tar till sig det som finns i texten. Det kan även 

uppmuntra eleverna till att läsa mer ifall böckerna är intressanta. Därför kommer studien 

fokusera på att analysera karaktärer i böcker, för att se om det går att diskutera normer 

och värderingar i undervisningen utifrån de verk som eleverna själva har valt.  

   

   

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka normer och värderingar som kan 

urskiljas och beskrivas i tre barnböcker, som är omtyckta av elever i årskurs 4-6, och 

hur dessa normer och värderingar kan ligga till grund för ett värdegrundsarbete i skolan. 

Uppsatsen kommer fokusera på hur karaktärerna beskrivs. Ur böckerna kommer texter 

och tillhörande bilder att studeras. Förhoppningen är att lärare ska inspireras av studien i 

sin undervisning kring värdegrund och normer, och att de vågar använda sig av den 

litteratur eleverna själva väljer.  
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De frågeställningar som undersöks är: 

 Vilka normer och värderingar kan uppfattas i böckerna? 

 Går det att uppfatta något samband gällande de normer och värderingar som 

förmedlas i böckerna? 

 Hur ser relationen mellan text och bild ut?  

 Hur kan normer och värderingar i böckerna diskuteras i undervisningen för 

elever i årskurs 4-6? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Det här kapitlet inleds med forskning om barnlitteratur som är relevant för studien. 

Därefter sätts forskning om barnlitteratur in i olika sammanhang. Slutligen kommer 

teoretiska utgångspunkter att diskuteras.  

 

2.1 Bakgrund 

Inledningsvis redogörs definitionen av begreppet barnlitteratur. Därefter redogörs 

forskning om normer och värderingar, och sedan forskning om barnlitteratur i 

klassrummet, följt av de genrer och motiv som finns i de valda böckerna. 

 

2.1.1 Barnlitteratur 

Studien fokuserar på barnlitteratur, därav kan det vara viktigt att få en inblick i vad som 

menas med barnlitteratur. Maria Nikolajeva (2004) definierar barnlitteratur som böcker 

för barn och som oftast handlar om barn men som däremot vanligtvis inte är skrivna av 

barn. Hon menar alltså att de är böcker som är författade, utgivna och marknadsförda 

för att huvudsakligen tilltala barn. FN:s definition av barn är människor mellan 0 till 18 

år, vilket gör att mängden texter blir stor och varierande (Nikolajeva 2004:15f).  

De allra flesta böcker har en eller flera huvudkaraktärer, vilket är den eller de 

individer som boken handlar om och som förekommer på flest sidor (Nikolajeva 

2004:92ff).  Det lättaste sättet att bedöma vem som är huvudkaraktär ”är kanske att se 

vem som genomgår en förändring, finner lyckan, får nya kunskaper eller insikter, [och] 

vem som mognar fysiskt eller andligt” (Nikolajeva 2004:94). Nikolajeva (2004) menar 

också att det är vanligt med kollektiva huvudkaraktärer i barnlitteratur, men att det 

förekommer också individuella huvudkaraktärer. Kollektiva huvudkaraktärer uppstår 

när ett flertal karaktärer tillsammans agerar som huvudkaraktärer. En individuell 
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huvudkaraktär gör det lättare för läsaren att få en djupare föreställning av karaktären, 

eftersom det finns en närmare skildring av tankar och känslor, vilket gör den mer 

invecklad än kollektiva huvudkaraktärer (Nikolajeva 2004: 95ff).  

Lena Kåreland (1983) skriver att långserieböcker är litteratur som handlar om 

samma karaktär, där handlingen i böckerna påminner om varandra, till exempel att 

hjälten löser ett problem på liknande sätt i varje bok. Det finns ingen större utveckling 

av karaktären och åldern är densamma serien igenom. Ett exempel är fem-böckerna, där 

"[d]e har stannat i växten, är jämnt i tioårsåldern och har alltid sommarlov” (Kåreland 

1983:66). Vidare menar Kåreland (1983) att långserieböcker kan ge barn en 

trygghet, eftersom handlingsmönstret är likartat. Det gör att barn blir bekväma med 

boken och dess handling. Tryggheten ligger i att barn känner igen de karaktärer som de 

möter och att ett lyckligt slut är garanterat (Kåreland 1983:65f). Det är viktigt att beakta, 

eftersom de böcker som studien analyserar är långserieböcker. Syftet med analysen är 

att studera huvudkaraktärerna, vilket gör det betydelsefullt att veta hur olika 

sammansättningar av huvudkaraktärer kan se ut. Det är därför viktigt att ha i åtanke att 

en bok kan ha flera huvudkaraktärer. Det är också möjligt att de valda böckerna har 

kollektiva huvudkaraktärer, eftersom det är vanligt i barnlitteratur. De ska inte heller 

vara lika invecklade som en individuell huvudkaraktär. Nikolajeva (2004) skriver att det 

är vanligt med en utveckling hos huvudkaraktärerna, samtidigt som Kåreland (1983) 

menar att det är ovanligt i långserieböcker. Därför skulle det vara intressant att se i 

vilken utsträckning en utveckling kan ske hos karaktärerna, eftersom en huvudkaraktärs 

utveckling i hög grad kan bestå av en mognad som handlar om personens 

förhållningssätt till olika etiska spörsmål.  

 

2.1.2 Normer och värderingar  

Med hänsyn till skolans styrdokument ska lärare aktivt undervisa och diskutera kring de 

värderingar som finns i det svenska samhället. Målet är att eleverna bland annat ska 

kunna göra olika etiska ställningstagande utifrån mänskliga rättigheter, grundläggande 

demokratiska värderingar och sina egna erfarenheter. De ska också lära sig att visa 

respekt för sin miljö och ha förståelse för hållbar utveckling (LGR11 2011:12). 

Eleverna ska respektera ”[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

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

de svaga och utsatta” (LGR11 2011:7).  
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Nikolajeva (2004) skriver att barnböcker har använts för att uppfostra barn efter 

de normer som finns. Barnen saknar makt i samhället, eftersom de är beroende av bland 

annat sina föräldrar eller andra vuxna. Vidare menar hon att det finns lagar och regler i 

samhället som de vuxna tycker att barnen ska rätta sig efter, vilket kan ses som en norm, 

som också synliggörs i barnlitteratur. Även om innehållet i böckerna fortfarande 

begränsas och bestäms utifrån den vuxna författarens perspektiv, är det vanligt att 

normen ifrågasätts i barnlitteratur (Nikolajeva 2004:16f). Kåreland (2001) menar att 

eftersom det är de vuxnas regler som gäller i verkligheten är barnens maktlöshet 

påtaglig, och då blir det vanligt att författare ger karaktärerna i böckerna mer makt 

(Kåreland 2001:92).  

Tuva Åkerström (2012) menar att när vuxna värderar barnböcker görs det utifrån 

de föreställningar som vuxna har av barnet i förhållande till samhället. Det är också 

vuxna som skriver och till stor del konsumerar barnböcker. Det får därför inte förbises 

att böckerna förmedlar de vuxnas syn på barndomen, därtill de normer och värderingar 

som de vuxna själva står för. Hon nämner däremot att det kan ses som ett problem om 

böckerna enbart är skrivna utifrån önskade värderingar, såsom de vuxnas syn på hur 

barn borde uppföra sig eller anses behöva. Om hänsyn endast tas till vilka värderingar 

och normer som förmedlas i de böcker som väljs, ses barnlitteraturen enbart som ett 

pedagogiskt redskap (Åkerström 2012:75, 77, 80). En författare väljer vad den vill 

förmedla, men barnböckerna ska också bedömas som säljbara av förlaget och sedan 

väljas ut av föräldrar i bokhandeln eller i biblioteket. De förmedlade normerna och 

värderingarna behöver då stämma överens med föräldrarnas föreställning. Det betyder 

att de vuxna, har en stor påverkan på vad barn ska läsa för slags böcker och på så vis 

också vad böckerna ska förmedla. 

Kåreland (1983) nämner att böcker som författas idag vänder sig till både pojkar 

och flickor, vilket har gjort att traditionella pojk- och flickböcker inte längre skrivs i 

samma utsträckning som innan 60-talet. Då var litteraturen uppdelad i pojkböcker med 

spänning och äventyr, samt flickböcker som hade en mer vardaglig miljö där kärleken 

stod i centrum. Dessa böcker speglade samhällets förväntan på könen (Kåreland 

1983:74). Vidare skriver Kåreland (2001) att könsroller började debatteras senare under 

60-talet och det gav en större medvetenhet om hur dessa roller gestaltades i barnböcker, 

vilket ledde till en förändring i böckerna. Det blev mer vanligt med arbetande föräldrar, 

starka flickor och känsliga pojkar. Debatten om könsroller tonades dock ner under 80-

talet och kritiker har återigen börjat poängtera att det finns för få viljestarka flickor att 



 

 5 

se upp till inom barnlitteraturen. Det visas även att pojkar är vanligare än flickor, 

speciellt när det kommer till bilderböcker (Kåreland 2001:104f). Mia Österlund (2008) 

skriver att flickor som beskrivs som starka i barnböcker har en förmåga att förlora sin 

flickaktighet, eftersom de drag som förknippas med flickor ofta blir kraftigt nedtonade. 

Idealet är istället att de typiska egenskaperna hos en flicka skildras på ett positivt sätt 

och det görs genom att lägga till de egenskaper som ses som pojkaktiga, utan att 

konkurrera ut det flickaktiga (Österlund 2008:108).  

Sarah P. McGeown (2015) skriver att könsskillnader har hittats i barns motivation 

till läsning. Barn som identifierar sig med feminina drag är mer motiverade och 

engagerade att läsa neutrala böcker, jämfört med de som identifierar sig med maskulina 

drag. Pojkar är mer benägna att införa gränser för deras val av böcker och valet leder till 

mer mansinriktade böcker, till exempel med manliga karaktärer (McGeown 2015:35ff). 

Nikolajeva (2004) skriver att det är en vanlig uppfattning att pojkar inte läser 

flickböcker i lika stor omställning som flickor läser pojkböcker. Det kan då tolkas som 

att pojkböcker är mer allmänna och kan rikta sig till båda könen (Nikolajeva 2004:24). 

Nancy J. Burle (2008) menar att berättelser som barn får höra eller läsa, kan ses som ett 

sätt att assimilera dem i kulturen. Berättelserna förmedlar etablerade normer och 

värderingar som kan överföras till barn, utan att de själva är medvetna om det. Därför är 

det viktigt att lära eleverna ifrågasätta normer och värderingar som återspeglas i böcker, 

särskilt med tanke på hur karaktärer kan beskrivas och uppfattas. Hon menar att det kan 

vara väsentligt eftersom det kan påverka uppfattningen av vad som är rätt eller fel kring 

hur en man eller kvinna ska vara, för att till exempel kunna bli accepterad av 

omgivningen. Om förväntningarna på de karaktärer som finns i litteraturen inte går att 

efterlikna i verkligheten kan de ge negativa konsekvenser. För att hitta en spegling till 

verkligheten kan det därför vara viktigt att diskutera och ifrågasätta stereotypa normer 

(Burle 2008:3ff). Framställningen av könen är viktig att beakta när normer och 

värderingar ska analyseras eftersom maskulina och feminina drag i barnlitteraturen kan 

påverka läsningen och individernas syn på sin identitet. Med tanke på vilka värderingar 

som böcker kan förmedla kring varje könstillhörighet, kan det vara väsentligt att 

diskutera vad som kan uppfattas som typiskt för respektive kön.   

Eftersom den litteratur som ska analyseras har huvudkaraktärer som uppträder i 

par bör det finnas någon sorts relation mellan huvudkaraktärerna. Det är därför troligt 

att en syskonrelation eller vänskapsrelation påträffas i dessa böcker. Nikolajeva (2004) 

skriver att syskon är betydelsefulla och en stor del av litteraturen framställer ett genuint 
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förhållande mellan syskon. Syskon kan också betyda problem, speciellt busiga 

småsyskon. Hon nämner även att det är vanligt att huvudkaraktären i modern litteratur 

är det enda barnet, vilket framkallar ett annat slags problem, såsom en känsla av 

ensamhet eller övergivenhet. Men det är då vännerna införs i berättelsen. Vänskap 

påträffas ofta i barnlitteratur och kan se olika ut mellan könen. Nikolajeva (2004) menar 

då att pojkar är ofta ute på gemensamma äventyr eller busar tillsammans och för flickor 

handlar vänskapen oftast om ett utbyte av känslor såsom kärlek och svartsjuka. Det är 

också vanligt att det förekommer vänskap mellan en kille och en tjej i barnlitteratur. En 

vän av det andra könet kan komplettera en frånvarande förälder (Nikolajeva 2004:68, 

103f). Det kan vara viktigt att uppmärksamma vilka sorters relationer som kan 

förekomma, eftersom till exempel vänskapsrelationer ofta påträffas i barnlitteratur bör 

det också betyda att de värderas högt. 

 

2.1.3 Barnlitteraturen i klassrummet 

Det är viktigt att planera relevanta lektioner kring litteraturen, något som flera forskare 

är tydliga med att betona (Griffin Freeman 2014, Almerico 2014 m.fl.). Anne Heith 

(2006) menar att varje läsare kan betraktas som en individ i klassrummet, med egen 

bakgrund och även egna förhoppningar om framtiden. Det gör att det finns många olika 

faktorer som påverkar när individen tolkar en text. Det gäller för läraren att kunna ta 

hänsyn till varje individs tolkning och även utforma lektioner som ger alla elever en 

chans att utvecklas så mycket som möjligt (Heith 2006:109).  

Litteratur förser barn med underhållning, och är ett verktyg för att förstå och agera 

i vår värld. Det menar Juli-Anna Aerila och Marja-Leena Rönkke (2015) som, vidare 

skriver att berättelser kan bidra med att individer kan förstå sig själva och världen 

genom dem. På så vis kan litteraturen ge mening och syfte. Trots det är det inte alla som 

känner sig motiverade eller ser fördelarna med att läsa, men det finns olika sätt att ge 

motivation. De menar att elever bland annat påverkas av hur väl lärare är engagerade 

och hur lektionsupplägget ser ut. Dessutom påverkas barns litteraturläsning av olika 

sociala faktorer. Det är på så vis viktigt att bearbeta litteraturen på olika sätt för att öka 

förståelsen för innehållet och därav upptäcka olika budskap, till exempel låta eleverna 

arbeta och diskutera tillsammans kring böckerna. Lärarna får reda på hur eleverna tolkar 

innehållet genom både diskussioner och genom att låta eleverna arbeta kreativt, såsom 

att rita eller skapa karaktärerna utifrån deras upplevelser. Att läsa upp en text eller 

berättelse för barn ger dem en annan slags förståelse av innehållet. Fler elever kan förstå 
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en text med exempelvis ett krävande ordförråd ifall den läses med inlevelse av en mer 

erfaren läsare. Dessutom kan eleverna inspireras till att läsa mer på egen hand (Aerila & 

Rönkke 2015:349f).     

 

2.1.4 Genre och motiv 

De valda böckerna i studien hör till olika genrer och innehåller olika motiv. De har 

betydelse för hur boken är uppbyggd och vad den förmedlar. Framför allt kan motiv 

kopplas ihop med de normer och värderingar som boken förmedlar, till exempel att 

vänskap är viktigt.  

Nikolajeva (2004) skriver att en genre inom modern litteraturvetenskap kan ses 

som en teoretisk ram kring en samling texter som har ett återkommande innehåll 

(Nikolajeva 2004:24). Hon menar även att ett upprepat mönster i berättelsen kan ses 

som ett motiv, till exempel vänskap, kärlek, sökande, resa, strid och hämnd. Motiv kan 

vara explicita vilket betyder att de är öppna och tydliga eller att de är implicita, alltså 

dolda och outtalade (Nikolajeva 2004:66f). Vidare skriver Nikolajeva (2004) att motiv 

ofta kan kännas igen utifrån kända berättelser, som förväntas vara bekanta för alla. I en 

del moderna samhällsrealistiska barnböcker är familjeproblem ett vanligt motiv. 

Problemen kan handla om styvföräldrar, syskonrivalitet, missbruk, våld och så vidare. 

Det gör böckerna problemorienterade och de kan kännas igen genom att problemet 

dominerar över personens individualitet. Berättelsen kan också vara sofistikerad, vilket 

gör att personen kan vara viktigare än problemet (Nikolajeva 2004:69f). En av böckerna 

i studien kan tolkas som en problemorienterad bok då det förekommer bland annat en 

missbrukande förälder till huvudkaraktärerna. Nikolajeva (2004) skriver även att det 

vanligaste motivet i barnlitteratur är sökande såsom efter föremål, personer eller 

identitet. Ett annat mönster är resan, antingen en verklig eller en inre, som är vanligt i 

bilderböcker. En del motiv kan vara kopplade till vissa genrer, exempelvis striden 

mellan gott och ont, som oftast finns i fantasygenren eller deckargenren. Rymning, flykt 

eller förföljelse är andra motiv som förknippas till äventyrsgenren (Nikolajeva 

2004:67f).  

Elever i årskurs 4-6 har valt böcker till studien inom genrerna fantasy, deckare 

och hästböcker. På så vis är de genrer som redogörs omtycka av elever och visar vad de 

tycker om att läsa. Utifrån de definitioner som är typiska för dessa genrer finns det 

också typiska värderingar och normer. Därför är det väsentligt för studien att diskutera 

dessa genrer och deras struktur. 
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Fantasy anses ha en hög status och är en av de mest betydelsefulla genrerna inom 

barnlitteratur (Nikolajeva 2004:21). En av de valda böckerna i undersökningen bedöms 

vara en fantasybok, då det finns orealistiska inslag med i berättelsen. Nikolajeva (2004) 

skriver att det som urskiljer fantasy från andra genrer är att det oftast finns magiska 

inslag i berättelsen. Därtill är fantastiska berättelser eller fantasy speciellt kopplad till 

barnlitteraturen (Nikolajeva 2004:23). Enligt Kåreland (1983) tilltalar genren ofta barn 

då en ny värld upptäcks och berättelserna blir på så sätt spännande. Att läsa fantasy kan 

vara ett sätt att fly från verkligheten eller att på något sätt bearbeta den och genren kan 

hjälpa barn att utveckla både sin fantasi och sina känslor (Kåreland, 1983:47f). Det kan 

ses som betydelsefullt i relation till de normer och värderingar som barn uppfattar och 

lever efter.  

Deckarromaner utvecklades genom skräckromanerna (Kåreland 2001:90) och är 

en omtyckt genre hos barn (Nikolajeva 2004:22). Kåreland (2001) skriver att det är 

oftast barnen själva som löser mysterierna och det är tydligt att de får mer makt än i 

verkligheten, med tanke på hur maktlösa de är i förhållande till vuxna (Kåreland 

2001:90,92). Deckarens motiv kopplas till gåta och mysterium (Nikolajeva 2004:68). 

En av de valda böckerna i undersökningen är en deckarbok, där det handlar om två barn 

som ska lösa ett mysterium och hitta den skyldige. Deckare förmedlar ofta värderingar 

om hur det går att förhålla sig till lagar och vad som är rätt eller fel utifrån dem, vilket 

kan vara lärorikt för barn. 

En av de valda böckerna i undersökningen kan ses som en hästbok eftersom den 

handlar om två barn och deras hästar. Enligt Nikolajeva (2004) förmedlar en hästbok 

ofta värderingar om vänskap och respekt för andra som kan vara betydelsefulla för barn. 

I hästböcker har hästen vanligtvis rollen som en vän, eftersom den är ”någon att älska, 

sköta om [och] dela glädje och sorg med" (Nikolajeva 2004:104). Kåreland (1983) 

menar att hästböcker är skrivna för att förmedla kunskaper om hästvård, hästtävlingar 

och prisutdelningar. Hon nämner även att flickor är den huvudsakliga målgruppen. Det 

är också vanligt att den kvinnliga huvudrollsinnehavaren får ta del av en romans 

(Kåreland 1983:66).   

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Carl Martin Allwood och Martin G. Eriksons (2010) syn på det 

socialkonstruktionistiska perspektivet är att de begrepp som människan använder är 

formade av sociala konstruktioner och påverkade av samhällskulturen. Dessa bidrar till 
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att ge en bild av vad som räknas som normalt och vad som är onormalt. Sociala 

konstruktioner är allt som påverkar människan socialt och värderas utifrån varje 

individs föreställningsvärld. Litteratur kan ses som en social konstruktion, formad 

utifrån de normer och värderingar som finns i samhället (Allwood & Erikson 

2010:122ff). På så vis kommer boken, som social konstruktion, tolkas via det som ingår 

i den analyserandes föreställningsvärld.  

Dagens styrdokument (LGR11) betonar elevens kommunikativa förmåga som en 

viktig aspekt i undervisningen och för barnets utveckling. Det här gäller inte bara inom 

svenskämnet utan är genomgripande för alla ämnen. För att eleverna ska uppnå en 

kommunikativ förmåga behöver deras utbildning innehålla ett socialt lärande, till 

exempel diskussioner kan bidra med. Därför är det viktigt att det sociala lärandet 

begrundas när analysen av böckerna sker.  

Enligt Philip Hwang & Björn Nilsson (2011:66) menar Lev Vygotskij att barn 

grundar sin kunskap om världen genom erfarenheter, framför allt nämns föreställningen 

om att barn räknas in i en social och kulturell kontext. Vidare ska utveckling ”ses som 

ett resultat av barnets sociala samspel med bland andra föräldrar, syskon och lärare” 

(Hwang & Nilsson 2011:66f). Därtill utvecklar barnet psykologiska redskap, bland 

annat språket, för att kunna klara av de problem som dyker upp, och för att kunna tyda 

och hantera sin omvärld. Språket hjälper barnet att delta i sociala samspel såsom 

konkreta samtal med andra och inre dialoger med sig själv, som att kunna tänka. Vidare 

skriver Hwang & Nilsson (2011) att Vygotskij utgår från tanken att utveckling och 

utbildning hör ihop med varandra. På så sätt är det betydelsefullt hur en förälder och 

lärare står i relation till barnets utveckling och inlärning. De vuxna ska stödja och 

främja barnets lärande genom att utforma nya och genomförbara mål, framkalla intresse 

och ställa frågor men inte avslöja svaren. Utifrån deras tolkning av Vygotskij är det av 

stor vikt för utvecklingen att lyckas med något tillsammans med andra (Hwang & 

Nilsson 2011:67). Det förklaras en hel del kring vikten av det sociala lärandet och 

vilken betydelse de vuxna har, främst med tanke på föräldrars och lärares roll. Därtill är 

språket ett viktigt redskap när det kommer till barns utveckling och lärande. Därför är 

det viktigt att ha diskussioner i undervisningen.  

Nikolajeva (2004) har inspirerats av queer-teorin och har gjort en intressant 

tolkning av den som är användbar i denna studie. Teorin ifrågasätter den bestämda 

mallen som står för de normer som finns i samhället och vill bryta det synsättet, till 

exempel är det utifrån normen rätt att vara heterosexuell medan homosexualitet ses som 
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en avvikelse. Hon beskriver hur Queer-teorin undersöker maktförhållanden och att 

dessa maktförhållanden är speciellt synliga i barnlitteraturen. Genom teorin går det på 

så vis att undersöka vad som händer om man tänker tvärtom, till exempel om barn får 

bestämma istället för vuxna (Nikolajeva 2004:16f). Teorin kan vara till fördel i studien 

eftersom den undersöker maktförhållanden som är vanliga i barnlitteratur och kan därför 

vara påtagligt synliga i de valda böckerna. Genom queer-teorin kan läraren lyfta fram 

maktförhållanden och normer, samt hur de skildras i boken och diskutera fördelar och 

nackdelar med dem.  

 

3 Metod och material 
Här redogörs valet av analysmetod och metodkritik. Sedan följer en redovisning av de 

material och de urval som har gjorts, följt av materialkritik.  

 

3.1 Analysmetod 

Analysen görs genom analysbegrepp hämtade från Nikolajeva (2004) och Heith (2006), 

och den kommer att fokusera på beskrivningen av de huvudkaraktärer som finns i 

boken. Därför räknas analysen som en karaktärsanalys.  

Skildringen av karaktärerna kan enligt Heith (2006) ske antingen direkt eller 

indirekt. Vid en direkt karaktärisering beskrivs personen av berättaren, medan en 

indirekt karaktärisering ger plats för läsaren att göra en tolkning utifrån handlingar, 

dialoger och karaktärernas tankegångar (Heith 2006:202). Som komplement till den 

yttre beskrivningen går det också att använda sig av de bilder som finns, eftersom 

Kåreland (1983) menar att böcker med många bilder ger barnen ett stöd som hjälper 

dem att skapa en djupare förståelse av boken. Barnen behöver inte bara lära sig att tolka 

en text utan det är också viktigt för dem att lära sig tolka bilder (Kåreland 1983:28). 

Analysen kommer dessutom undersöka vem i boken som är fokalisator, det vill säga 

vilken eller vilka av karaktärernas perspektiv som berättelsen berättas genom. En 

berättarröst och en fokalisator behöver inte alltid vara densamma,”[f]örutom att använda 

en berättarröst kan författare variera berättartekniken genom att tillgripa olika 

synvinklar eller perspektiv” (Nikolajeva 2004:167). En berättare delar fokalisatorns 

eller fokalisatorernas synvinkel med läsaren, på så vis berättas händelsen genom de 

tankar och känslor som fokalisatorn har (Nikolajeva 2004:172).  

För att få en tydligare bild av hur karaktärerna utvecklas i berättelserna kommer 

analysen även att utgå ifrån om karaktärerna är dynamiska eller statiska och platta eller 
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runda, som Nikolajeva (2004) skriver om. En dynamisk person utvecklas i berättelsen 

och kan då växa både psykiskt och fysiskt, ofta under en längre period. Det kallas för en 

kronologisk dynamik. Personen kan också ändras genom etisk dynamik. Det är när en 

drastisk händelse tvingar personen till ett moraliskt val som den inte hade gjort annars. 

Huvudmålet i många barnböcker är att karaktärerna mognar som personer, i regel sker 

mognaden hos huvudkaraktären. En statisk person är motsatsen till dynamisk och är 

likadan genom hela berättelsen, det sker ingen mognad på något plan. En platt person är 

inte helt komplett som en verklig människa. Det är vanligt att en platt karaktär bara har 

en eller ett fåtal egenskaper, till exempel ond eller god. En platt person ses ofta som en 

kliché, vilket gör det lätt för läsaren att veta hur den kommer att agera. En rund person 

är motsatsen till en platt person, den visar många olika egenskaper som både är positiva 

och negativa. Handlingarna hos en rund karaktär är inte alltid självklara för läsaren, 

även om de lär känna personen. Oavsett om karaktären är statisk eller dynamisk kan den 

vara antingen platt eller rund (Nikolajeva 2004:110ff). 

 

3.1.1 Metodkritik 

Vi är medvetna om att valet av analysmetod påverkar vilka slags resultat som kommer 

av arbetet. Valet att göra en karaktärsanalys föreföll lätt, då vi ska undersöka de normer 

och värderingar som framställs genom karaktärernas egenskaper och agerande. Den 

tolkning som görs av karaktärerna hade kunnat se annorlunda ut med en annan typ av 

analysmodell. Valet av analysmodell gjordes för att den ger en heltäckande bild av 

karaktärerna. Det ger en föreställning av hur både berättare och andra tolkar karaktären 

som analyseras. Vi är även medvetna om att en textanalys är komplex och att det går att 

göra många olika tolkningar. Det betyder att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 

någon annan hade utfört samma analys. 

 

3.2 Material 

De böcker som analyseras är Sam och Sigge (2007) av Lin Hallberg, Diamantmysteriet 

(2002) av Martin Widmark och Nidstången (2014) av Åsa Larsson och Ingela Korsell. 

 

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Syftet med undersökningen är att analysera omtyckta barnböcker för att se vilka normer 

och värderingar som går att uppfatta i dem. För att ta reda på vilka böcker som elever 
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föredrar gjordes en undersökning (se bilaga 1) på tre skolor i Kalmar län, där 219 elever 

deltog. Eleverna, som gick i årskurs 4-6, fick chansen att skriva ner titlarna på fem 

favoritböcker. Däremot var fem titlar inte ett krav, med hänsyn tagen till att barnen 

kanske hade färre favoriter än fem, eller inte läst en så stor mängd böcker. Därför kunde 

urvalet hos varje elev bli lägre än fem. Därefter fick den bok som de tyckte bäst om 5 

poäng, den som var näst bäst fick 4 poäng, och så vidare. Från sammanställningen av 

undersökningen gjordes ett val. Valet blev att fokusera på barnlitteratur som är skriven 

av svenska författare. Eftersom litteraturen skildrar vår nutid och vår närmiljö blir det 

därför relevant att jämföra normer och värderingar ur en svensk kontext.  

Av den orsaken valdes en bok från Pax-serien skriven av Åsa Larsson och Ingela 

Korsell, en bok från LasseMaja-serien av Martin Widmark och en bok från Sigge-serien 

skriven av Lin Hallberg. Eftersom de mest omtycka böckerna tillhörde just serier 

resulterade det i att välja ut den första boken i varje serie. Tanken med det var att 

eleverna troligen har valt att börja läsa den första boken och därefter har de förmodligen 

tyckt att den var tillräckligt bra för att sedan vilja läsa de efterföljande böckerna. Det 

som kan ses som ett undantag är LasseMaja-serien som behandlar nya mysterium i varje 

bok och är på så sätt fristående. Men vår undersökning visade att ett flertal elever hade 

valt den första boken, Diamantmysteriet, därför valdes den också. Anledning till att 

antalet böcker avgränsades till tre följer av tidsbegränsningen och omfattningen av 

arbetet. 

 

3.2.2 Materialkritik 

Orsaken till att långserieböcker framstår som populära (se bilaga 1) följer av att en elev 

kunde skriva flera böcker från samma serie på sin lista, vilket gjorde att serien fick höga 

poäng. Hade urvalet begränsats till att de bara fick skriva upp en bok från samma serie 

eller bara skriva sina favoritserier hade det kunnat ge ett annat resultat. Det hade även 

kunnat ge ett annat resultat om eleverna inte hade en begränsning på att skriva maximalt 

fem böcker eller om de bara hade fått skriva böcker av svenska författare. Resultatet 

skulle också kunna se annorlunda ut om undersökningen hade gjorts med fler elever 

eller på andra skolor. Det kan dessutom finnas en risk att de böcker som har blivit valda 

har sentimentala värden för eleverna. Det kan då betyda att de är böcker som är lästa för 

länge sedan, även redan innan eleverna började mellanstadiet. På så vis är det svårt att 

veta om bokvalen är lämpliga att diskutera med elever i årskurs 4-6.  
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3.3 Etiska ställningstaganden 

Det är viktigt att följa en god forskningssed. På så vis ska studien i största möjliga mån 

analyseras objektivt samt hänvisa korrekt till författare och bokens innehåll. Därtill 

behövs en påminnelse om att våra egna normer och värderingar kan komma att påverka 

innehållet i analysen, eftersom det är utifrån vårt perspektiv och våra erfarenheter som 

analysen görs. Det kan vara till fördel att analysen görs av två personer, då två 

perspektiv kan begrundas, jämföras och tillämpas.  

 

4 Analys 
Här redogörs den valda litteraturen. Inledningsvis analyseras Sam och Sigge, som är 

skriven av Lin Hallberg och illustrerad av Margareta Nordqvist. Sedan följer en analys 

av Diamantmysteriet, som är författad av Martin Widmark, illustrerad av Helena Willis 

och färglagd av Jennifer Nystedt. Avslutningsvis redovisas Nidstången, med text av Åsa 

Larsson och Ingela Korsell, samt med bild av Henrik Jonsson.  

 

4.1 Sam och Sigge 

Sam och Sigge handlar om de två bröderna Eric och Simon. De är nio och sju år gamla. 

Till stor del består handlingen av att mamman berättar en godnattsaga, som egentligen 

är en återberättelse om hur pojkarna fick sina hästar, som heter Sam och Sigge, som 

också är bröder. Berättelsen återges utifrån mammans perspektiv, hon blir därför 

fokalisatorn. Det är på så vis mamman som avgör vad som är rätt eller fel i skötseln av 

hästar. När Eric och Simon fick sina hästar bodde de i England, men flyttade sedan till 

Sverige. Berättelsen utspelar sig därför delvis i England och delvis i Sverige. Serien 

räknas till kategorin bilderböcker. 

Det finns få yttre beskrivningar i texten och därför upplevs bilderna som ett 

komplement till dessa beskrivningar, till exempel kan de känslouttryck som skildras i 

bilderna hos både människor och djur uppfattas som mer talande än själva texten. Redan 

på första sidan i berättelsen går det att urskilja yttre drag hos karaktärerna som texten 

inte beskriver, men med hjälp av texten framgår det att bilden visar Eric och Simon 

(Hallberg & Nordqvist 2007:5). Texten redogör att de är bröder och bilden visar en 

åldersskillnad genom att det finns en längdskillnad. Då Eric ser längre ut, står till 

vänster i bilden och nämns först i texten tolkas han som äldst. Några sidor efter anges 

också åldrarna i ordningen nio och sju år i texten (Hallberg & Nordqvist 2007:8). På en 

annan bild kompletteras även texten genom att den yngsta brodern, Simon, sitter tätt 
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ihop med mamman och den äldre ligger bredvid i sin säng (Hallberg & Nordqvist 

2007:9). Vetskapen om att det är mamman som Simon stödjer sig mot klargörs i texten. 

En annan aspekt som har synliggjorts i de första bilderna är att det förekommer någon 

form av boll och att lek är central. Senare byts bollarna ut till hästar.  

Genom texten ges direkta karaktäriseringar om Erics inre egenskaper såsom att 

han är envis. En annan egenskap som ges i texten är till exempel när Eric träffar Sam 

första gången, ”[s]å fort de kom nära så gjorde han några bocksprångskrumelurer och så 

försvann han igen. Eric gillade Sam med en gång. De var nog lite lika” (Hallberg & 

Nordqvist 2007:22). Här kan en tolkning göras att Sam är busig och att Eric på så vis 

också är busig. En till egenskap som visas är att Eric aldrig ger upp, även om Sam är 

busig och oftast slänger av honom försöker han alltid igen. Genom indirekt 

karaktärisering kan en tolkning göras att Eric tycker om Sam, genom exempelvis 

bilderna, där han ser glad ut när han umgås med honom. Även texten ger exempel som 

”’[j]ag vill ha Sam’, sa Eric då. ’Han är rolig.’” (Hallberg & Nordqvist 2007:27). 

Indirekt går det också att urskilja att Sam tycker om Eric, till exempel kunde Eric fånga 

in Sam när ingen annan lyckades. Erics egenskaper är desamma under berättelsen, vilket 

gör att han kan ses som statisk. Han kan även tolkas som platt, då få egenskaper 

synliggörs, vilket gör det svårt att urskilja några personliga värderingar.  

Läsaren får veta att Simon inte är intresserad av hästar till en början. Vidare 

berättas det att han är för ivrig, för aktiv och för högljudd (Hallberg & Nordqvist 

2007:40), vilket synliggörs genom en direkt karaktärisering. Det är också Simon som 

håller i bollen på de första bilderna, vilket kan tolkas som en indirekt karaktärisering av 

den aktiva individ som han är. Genom texten går det också se att Simon är en envis 

person. Det visas exempelvis genom att han vägrar åka tillbaka till Sverige om han inte 

får en egen häst, precis som Eric hade fått. Därefter fick de reda på att Erics häst, Sam, 

hade en lillebror som hette Sigge. Det tycks också vara betydelsefullt för Simon att 

hästarna var bröder, ”Simon var så glad. Sigge var Sams bror precis som Simon och 

Eric är bröder. Det var bara meningen att Sigge skulle bli hans ponny och dessutom var 

Sigge vit under smutsen. Precis som en riktig riddarponny…” (Hallberg 2007:48). På 

grund av Sigges vita färg betraktar Simon honom som en riddarponny.  

En ytterligare egenskap som både Eric och Simon tycks ha är sympati för sina 

hästar. Vid ett tillfälle visas Simons sympati tydligare då de tänker tillbaka på en 

händelse och Simon får tårar i ögonen när han minns att Sigge var ledsen,  
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- Sigge såg så ledsen ut, nickar Simon. 

- Och han var så smutsig, säger Eric. Alla var dumma mot honom. Det var ingen som 

förstod Sigge.  

Simon får tårar i ögonen när han tänker tillbaka (Hallberg & Nordqvist 2007:43). 

Därefter utvecklas Sigges och Simons vänskap. Trots att hästen var misstänksam och 

känslig för höga ljud lärde han sig att acceptera Simons högljuddhet (Hallberg & 

Nordqvist 2007:50f). Simon visar även en egenskap i form av beslutsamhet. När han väl 

hade bestämt sig för att Sigge var hans häst skulle han också ta hand om honom, ge 

godsaker och träffa honom så ofta han kunde (Hallberg & Nordqvist 2007:52). Till 

skillnad från Eric visar Simon en större benägenhet till att mogna tillsammans med sin 

häst och det gör honom dynamisk. Han visar fler egenskaper än sin bror och är på det 

sättet rundare än Eric, även om Simon fortfarande kan ses som ganska platt.  

 

4.2 Diamantmysteriet 

Diamantmysteriet handlar om vännerna Lasse och Maja. De driver en detektivbyrå 

tillsammans. Berättelsen går ut på att hjälpa ägaren av juvelerarbutiken att ta reda på 

vem av hans anställda som stjäl diamanter för honom. Handlingen utspelar sig i den 

fiktiva staden Valleby. Både Lasse och Maja är huvudkaraktärer i boken. De 

kompletterar varandra och löser brotten tillsammans. Den ena 

karaktärens iakttagelser måste pusslas ihop med den andres för att de ska komma fram 

till en lösning.  

  Bilderna kan ses som en spegling av texten. Det som bilderna tillför är färger samt 

andra detaljer till rummens och karaktärernas utseende, som inte beskrivs ingående i 

texten. Färger och mönster på huvudkaraktärernas kläder är mestadels samma under 

berättelsens gång. Oftast har Lasse en grön tröja med ett randigt mönster i svart och vitt 

på magen, därtill ljusblå byxor. Lasse har kort och brunt hår, som upplevs tjockt och 

lockigt. Maja har en gul tröja med ett runt mönster som är ljusbrunt och vitt, därtill 

mörkblå byxor. Maja har längre och rakare hår i rödbrun ton. Lasses och Majas yttre 

skildringar beskrivs genom bilderna och genom dem syns det vem som är Lasse och 

vem som är Maja. 

Redan på de första sidorna (Widmark & Willis 2002:9f) görs en direkt 

karaktärisering, där Lasse och Maja skiljer sig från andra barn. Det förklaras att de inte 

är intresserade av att vara i pulkabacken med sina vänner, de sitter hellre inne och läser 

Majas pappas kriminalböcker, för att lära sig mer om brott. Det syns även att de skiljer 
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sig från normen senare (Widmark & Willis 2002:64) när de försöker lägga ihop 

pusselbitarna på ett café, där de också beställer dammsugare och läsk. De är så inne i att 

lösa fallet att de glömmer bort sina bakverk, vilket servitrisen tycker är konstigt. Det 

framgår inte om de äter upp sina dammsugare eller om de går därifrån när fallet är löst. 

Maja kan karaktäriseras som den mer aktiva sökaren, då hon är den som 

fysiskt söker ledtrådar och gör den inre spaningen i butiken. Lasse kan inflika med 

kommentarer men det är Maja som ställer frågor, driver samtalet framåt och bestämmer 

hur de ska gå vidare. Lasse gör den yttre spaningen genom att observera händelserna vid 

juvelerarbutiken, med en kikare från ett utsiktstorn. Han är även den som antecknar, till 

exempel motiv på de misstänkta, vid de olika samtalen. Genom 

indirekt karaktärisering märks det att Maja också är den som bestämmer att de ska åta 

sig uppdraget, ”- [v]i börjar i morgon, säger Maja” (Widmark & Willis 2002:22). Lasse 

säger däremot att han tycker att det är lite otäckt med en diamanttjuv (Widmark & 

Willis 2002:23). Lasse upplevs mer eftertänksam och reflekterande. Han tycker även att 

det kan vara farligt att vara detektiv ibland (Widmark & Willis 2002:49), vilket Maja 

inte verkar reflektera över. I övrigt är barnen frågvisa och reflekterande, vilket får dem 

att upplevas som antingen smarta eller äldre än den tilltänkta målgruppen.  

Det framgår få egenskaper hos karaktärerna, men Maja ses som den 

handlingskraftiga karaktären medan Lasse ses som den försiktiga. Båda kan ses som 

hjälpsamma eftersom de åtar sig arbetet att hjälpa butiksägaren. De få karaktärsdrag 

som förmedlas gör att Lasse och Maja framstår som platta karaktärer. De upplevs även 

statiska, då ingen förändring urskiljs i deras personligheter. Lasse och Maja är 

fokalisatorerna. Ibland är Lasse fokalisator och ibland är Maja det, men i flera tillfällen 

är båda fokalisatorer, vilket ibland gör det svårt att skilja på deras personligheter.  

När Lasse står och spanar i tornet, ser han Maja leta efter ledtrådar i en av de 

anställdas rum samtidigt som personen är på väg tillbaka.  

Han måste varna henne på något sätt. Lasse öppnar sin väska och tar fram spegeln. Han 

håller den i handen och sträcker ut den genom luckan i kyrktornet. Lasse vrider spegeln mot 

solen och fångar en solkatt som han skickar rakt in i Lollo Smitts arbetsrum. Lasse lyckas 

träffa Maja i ansiktet med solkatten. Maja håller först irriterat handen för ögonen, men sen 

förstår hon (Widmark & Willis 2002:58f). 

Bilderna på dessa sidor visar hur deras ansiktsuttryck förstärker handlingen. Det går att 

tyda Lasses oro till exempel genom att hans ögonbryn är sneda, ena änden vinklad uppåt 

mot näsan medan andra änden nedåt och utåt. Maja upplevs istället som irriterad med 
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mungipan ned på ena sidan då hon måste hålla för ena ögat med handen. Hennes 

kroppsrörelser upplevs som hastiga och bestämda vilket förstärker känslan av irritation.  

Det förklaras genom texten att butiksägaren tycker om Lollo, eftersom han är 

trevlig och duktig på att utföra sitt arbete. På grund av att han visar 

flera goda karaktärsdrag misstänks han därför inte av Lasse och Maja. Han hälsar också 

på Lasse och Maja när de kommer första gången (Widmark & Willis 2002:32f), vilket 

förstärker bilden av att han är trevlig. Ture är däremot otrevlig och vill inte hälsa. Han 

gömmer också något i sin låda när Maja ska undersöka hans arbetsrum, vilket gör att 

misstankarna stärks mot honom, ”[o]trevlig typ, tänker Maja. Han döljer säkert något” 

(Widmark & Willis 2002:46f). Trots det visar det sig att Lollo är tjuven och Ture endast 

gör sig skyldig till är att spela på hästar under arbetstid. Eftersom Ture gör en mindre 

försyndelse, vet han också att han gör fel vilket bidrar till att han uppträder underligt. 

Det leder sedan till att han istället blir misstänkt för diamantstölden. 

 

4.3 Nidstången 

Nidstången handlar om bröderna Viggo och Alrik, som är 10 och 12 år gamla. De har 

blivit utplacerade i ett nytt fosterhem i Mariefred. Det är förutspått att de ska hjälpa 

syskonen Magnar och Estrid att skydda det magiska biblioteket från onda varelser. 

Under deras första besök i biblioteket försvinner nidstången, en stång med magiska 

krafter. Deras uppdrag blir att hitta den, eftersom den kan ge förödande effekter i fel 

händer. Boken berättas ifrån både huvud- och bipersonernas känslor och tankar, alltså 

finns det flera olika fokalisatorer. Det betyder att berättelsen till större del 

beskriver tankar, handlingar och dialoger, vilket ger fokus till den indirekta 

karaktäriseringen.  

Bilderna i boken är i svartvit och samlas alltid på en hel sida. Dessa ger ett intryck 

av action eftersom karaktärerna på bilderna upplevs vara i rörelse och dyker upp när det 

händer många saker samtidigt. De är detaljerade vilket gör att rynkor, ansiktsuttryck, 

rörelser, skuggor och så vidare är väl tecknade. Istället för en hel bild som beskriver en 

händelse förekommer oftast flera mindre som visar olika delar i händelsen. Några är 

närbilder som är fokuserade på en viss kroppsdel eller ett ansiktsuttryck. Bilderna är 

också infogade i rutor vilket påminner om en serietidnings bildupplägg. Av 

hundrafyrtiotre sidor finns det arton sidor med bilder. Det finns bland annat en hel sida 

med fem mindre bilder på Alrik och Viggo tillsammans (Larsson, Korsell & Jonsson 

2014:20). Det beskrivs i texten att de är på väg till skolan första dagen. Alrik är 
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karaktären med mörkt och något längre hår medan Viggo har kortare och ljusare hår, 

vilket även bekräftas genom texten (Larsson, Korsell & Jonsson 2014:21). Det går 

också att urskilja en längdskillnad mellan bröderna, Alrik är ungefär ett halvt huvud 

längre än Viggo. Alrik ser ut att ha en mörk jacka eller tröja med knappar framtill, en 

randig tröja under och ett par byxor. Viggo har en ljus jacka eller tröja med luva och 

dragkedja, där under en mörk tröja och ett par byxor. Det går också att urskilja ett 

halsband runt vardera av pojkarnas hals. Det går inte urskilja exakta detaljer, men de 

framkommer senare i texten,  

Viggo ser ner mot läderremmen han har runt halsen. I den sitter en korpvinge av svart metall. 

Vingen har spetsen neråt, så att den ser ut som ett V. Alrik har gett honom det. Alrik har 

själv ett nästan likadant, fast hans vingspets pekar uppåt så att den ser ut som ett A. 

Korpvingarna ska föra tur med sig har Alrik sagt (Larsson, Korsell & Jonsson 2014:26).  

Storebrodern Alrik håller hela tiden ett vakande öga på sin lillebror och beskrivs som 

beskyddande. Dessutom försöker han lära honom rätt och fel, till exempel när Viggo 

stjäl en mobiltelefon från en kvinna som stannar för att låta dem klappa hennes hund. 

Alrik blir upprörd och springer tillbaka med mobilen. Han berättar inte att hans bror 

hade stulit den, utan låter damen tro att hon har tappat den, vilket gör att han ljuger för 

att rädda sin bror (Larsson, Korsell & Jonsson 2014:18f). När Viggo hamnar i trubbel 

står Alrik vid hans sida (Larsson, Korsell & Jonsson, 2014:27). Han känner sig även 

tvungen att ta hand om honom, eftersom han fick ta hand om honom redan som 

sjuåring, när deras mamma lämnade dem första gången. Hon beskrivs indirekt som en 

alkoholist och hennes frånvaro har varit påfrestande för Alrik. Alriks lojalitet till sin 

bror visas bland annat genom texten, då han känner sig tvingad att följa med på nattliga 

äventyr: 

Alrik känner sig med ens trött. Dumma, dumma Viggo som aldrig kan hålla fingrarna i styr. 

Om han bara inte hade tagit nyckeln från Estrids ficka. Nu måste Alrik följa med i natt. Han 

kan inte svika Viggo (Larsson, Korsell & Jonsson, 2014:78).  

Trots att Alrik är eftertänksam och försiktig, vill han hela tiden verka tuff även om han 

ofta är rädd. Däremot låter han aldrig rädslan stoppa honom. Alrik gör det han måste för 

att skydda sig själv och de han bryr sig om. Det gör att han blir kallad för modig av 

Estrid (Larsson, Korsell & Jonsson, 2014:130). Alrik är den av bröderna som blir 

påverkad av nidstången, den tar över hans sinne. Men när nidstången vill att han ska 

döda Viggo står han emot den. Han håller för öronen och springer ut på gatan så att han 

kan tänka sina egna tankar. Viggo kommer efter honom och frågar vad som händer. Då 
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utbrister Alrik ”- Du är min bror! […] Du räddade livet på mig i biblioteket” (Larsson, 

Korsell & Jonsson, 2014:103f). Nidstången fick honom att tänka starkt på de saker som 

Alrik tycker mindre bra om hos sin bror, exempelvis att Viggo har svårt att lyssna på 

andra och inte tänker på de konsekvenser som följer av hans handlingar. Trots det 

lyckades nidstången inte övertala Alrik eftersom hans känslor för sin bror var starkare.  

Till en början är Alrik arg och känner sig ofta sviken av vuxna. Ilskan gör att han 

agerar med våld för att få utlopp för sina känslor (Larsson, Korsell & Jonsson, 

2014:25f). Det är inte förrän han märker att de vuxna han har omkring sig litar på 

honom som han börjar slappna av. Han trivs bättre mot slutet, troligen för att han börjar 

känna sig mer välkommen och upptäcker att alla vuxna inte behandlar Alrik och Viggo 

likadant. De vuxna försöker istället visa att de litar på dem. De ser att barnen är 

godhjärtade men att de har haft otur tidigare i livet (Larsson, Korsell & Jonsson, 

2014:98).  

Alrik visar tecken på att må bättre och känna sig mer tillfreds med livet i 

Mariefred mot slutet av berättelsen, vilket gör att han framstår som en dynamisk 

karaktär. Han har även ändrat sin uppfattning och börjat tro på att magi finns, och har på 

så vis mognat på ett sätt som historien kräver. Under berättelsens gång vet han moraliskt 

sett vad som är rätt, trots det kan han göra fel. Han visar sig även rädd men modig, han 

är lojal mot sin bror, arg och ledsen, med alla dessa egenskaper tolkas han som en rund 

karaktär. 

Till en början beskrivs Viggo som en bråkstake. Han har en förmåga att stjäla 

saker. Ibland gör han det endast av vana (Larsson, Korsell & Jonsson, 2014:44). Han 

vägrar ge med sig när han vet att han har rätt och det ger honom problem med några 

personer i skolan (Larsson, Korsell & Jonsson, 2014:26). Han hamnar lätt i konflikt 

med andra, speciellt Simon som blir hans fiende. Viggo upplevs som snabbtänkt och 

klyftig, till exempel gentemot Simon, vilket gör att han vid ett tillfälle sparar tid till att 

fly,  

- Nu, säger Simon, ska jag fan döda er två. 

- Det är okej, säger Viggo med lätt röst. Jag tror på ett liv efter detta. Alltså, jag tror på ett 

liv FÖRE detta. Jag tror att vi, innan vi föddes, drack ur vishetens och kunskapens 

brunn. Men, medan vi andra drack, Simon, så gurglade du dig bara. Varför? (Larsson, 

Korsell & Jonsson 2014:106).  

Han visar sig även vara klipsk när han fångar in en mörk och hemsk varelse i det 

magiska biblioteket (Larsson, Korsell & Jonsson, 2014:67).  
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Även Viggo står upp för sin bror. Efter att Alrik hade ställt upp för Viggo i ett 

slagsmål i skolan blev Alrik arg och slog sönder ett par fönsterrutor. Alrik fick som 

straff jobba av sin skuld hos Estrid och Magnar. De hade vid det här laget kommit på att 

barnen var de utvalda och föreslog därför att de båda två skulle arbeta hos dem, vilket 

Viggo inte hade något emot, eftersom han kände sig skyldig till att Alrik blev arg 

(Larsson, Korsell & Jonsson, 2014:46). Viggos känsla som den skyldige framkommer 

flera gånger bland annat när han pratar i sömnen, då han ber om förlåtelse.  

Till skillnad från sin bror är Viggo inte rädd för den nya världen som öppnar sig 

för honom, istället eggar och fascinerar den honom. Estrid kallar honom därför för 

orädd (Larsson, Korsell & Jonsson, 2014:130). Viggo visar också en ytterligare 

egenskap i form av medlidande, då han tyckte synd om de djur som dog på grund av de 

onda krafterna (Larsson, Korsell & Jonsson, 2014:126, 139).   

Viggo är precis som Alrik dynamisk i förhållande till hur han tar till sig den nya 

världen. En mognad kan ses i relation till hur de handskas med de svåra situationerna. 

Därför genomgår båda karaktärerna en etisk dynamik, eftersom drastiska händelser 

tvingar dem till ett moraliskt val. Han är även en rund person med både bra och dåliga 

egenskaper som orädd, impulsiv, tjuvaktig, snabbtänkt, empatisk och så vidare.  

  Förhållandet mellan bröderna är bra, de tar hand om varandra och småbråkar med 

varandra på ett sätt som är typiskt för syskon. Det märks att bandet emellan dem är 

starkt (Larsson, Korsell & Jonsson 2014:19). De känner varandra så väl att det många 

gånger räcker med en blick för att förstå vad den andra tänker (Larsson, Korsell & 

Jonsson, 2014:72).  

 

5 Diskussion  
I det här avsnittet kommer de analyserade böckerna diskuteras och kopplas ihop med 

innehållet i bakgrunden och frågeställningarna. Först diskuteras Sam och Sigge, följt av 

Diamantmysteriet och Nidstången. Efter det kommer sambandet mellan böckerna att 

diskuteras. Därefter kommer en avslutning som sammanfattar studien.  

 

5.1 Sam och Sigge 

Tolkningen att både Eric och Simon är huvudkaraktärer kommer från Nikolajevas 

(2004) definition av huvudkaraktärer, som är de individer som boken handlar om och 

som förekommer på flest sidor. Dessutom är huvudkaraktärerna oftast de som bland 
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annat finner lyckan i berättelsen (Nikolajeva 2004:92ff), vilket både Eric och Simon 

finner genom sina hästar.     

Sam och Sigge är en hästbok eftersom det är tydligt att hästarna utifrån 

Nikolajevas (2004) definition av hästböcker kan ses som vänner att ta hand om, som ger 

både glädje och sorg (Nikolajeva 2004:104). Kåreland (2001:105) nämner att pojkar är 

vanligare än flickor, speciellt i bilderböcker. Det stämmer med Sam och Sigge särskilt 

eftersom den är en bilderbok. Den skiljer sig däremot från många hästböcker, eftersom 

Kåreland (1983) menar att hästböcker oftast är skrivna med kvinnliga huvudkaraktärer 

och till en kvinnlig målgrupp (Kåreland 1983:66). Tanken med att istället ha pojkar som 

huvudkaraktärer kan troligen grunda sig i att både flickor och pojkar ska kunna 

identifiera sig med boken. Nikolajeva (2004:24) menar att pojkar uppfattas som mer 

allmänna vilket tilltalar båda könen. Hon menar på så vis att det går att tolka pojkar som 

normen i barnböcker. Det märks tydligt i Sam och Sigge att det manliga könet är 

normen eftersom både pojkarna och hästarna är av samma kön. Mamman är den enda 

kvinnliga karaktären som synliggörs. Det är intressant eftersom hon är fokalisatorn och 

det bidrar till att hon gör pojkarna till normen.  

Det märks att mammans synvinkel är viktig för historien. Hon bedömer hur djuren 

ska behandlas. Det ger en tolkning av att det som är rätt eller fel avgörs av henne och 

sedan överförs det till barnen. Det skulle kunna stärka föreställningen av att det är 

viktigt att lyssna på de vuxna. Nikolajeva (2004:16f) skriver att barn i verkligheten är 

beroende av vuxna eftersom de saknar makt i samhället. Hon skriver även att det är en 

norm som kan synliggöras i barnlitteratur. Det är tydligt att barnen i Sam och Sigge är 

beroende av mammans kunskaper för att kunna ta hand om sina hästar på rätt sätt, vilket 

i sin tur visar hur litteratur kan spegla samhällets uppbyggnad. Dessutom nämner 

Allwood och Erikson (2010:122ff) att litteratur formas av de normer och värderingar 

som finns i samhället, vilket på så vis synliggörs genom Sam och Sigge.  

I Sam och Sigge står bandet mellan bröder i fokus, både hos hästarna och 

huvudkaraktärerna. Det kan ses som ett av de starkare motiven eftersom det var viktigt 

för Simon att Sam och Sigge också var bröder. Nikolajeva (2004) skriver att det är 

vanligt att barnlitteraturen framställer ett bra förhållande mellan syskon (Nikolajeva 

2004:103f), vilket blir tydligt i berättelsen. Kåreland (1983:66) skriver att det oftast 

förekommer någon form av romans i hästböcker. Istället för att lyfta fram en romans i 

Sam och Sigge är det brödraskap och vänskap till hästarna som är viktiga motiv. 

Kåreland (1983:74) skriver också att det tidigare var ovanligt med romans i pojkböcker, 
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det var mer kopplat till spänning och äventyr medan flickböcker var kopplat till kärlek. 

Sam och Sigge kan ha neutraliserats från typiskt könsinriktade böcker för att kunna 

tilltala både flickor och pojkar.  

De bollar som finns med i början kan tolkas som att det är den lekfulla pojken 

som ska lyftas fram. När sedan bollarna försvinner och leken överförs till hästarna blir 

pojkarna också mer ansvarsfulla, vilket kan ses som en sorts mognad. Det är Simon som 

håller mest i bollarna, vilket kan ge ytterligare ett intryck av att han är den yngre och 

mer livliga brodern. När mamman ska berätta sagan för barnen är det också Simon som 

lutar sig mot henne, medan Eric ligger i sin säng. Här dras paralleller till att Simon är 

tillräckligt liten för att fortfarande kunna gosa med sin mamma, medan Erik är mer 

självständig som ligger i sängen. 

Eric beskrivs som busig, envis och att han aldrig ger upp, vilket är egenskaper 

som kan vara viktiga i relation till krävande hästar, både i hästböcker och i stall utanför 

böckernas värld. Dessutom nämner Kåreland (1983:66) att hästböcker ofta innehåller 

kunskap kring hur hästar ska skötas. Det är troligen därför Eric har fått dessa 

egenskaper, vilket även kan kopplas till andra sammanhang där de kan vara nödvändiga 

att ha för att lyckas, till exempel skolarbeten.  

Simon gick från att inte tycka om hästar till att envist bestämma sig för att han 

skulle ha en egen häst. Det gjorde han i samband med att familjen skulle flytta till 

Sverige. Eftersom flytten till ett nytt land var skrämmande för honom ville han göra den 

lättare genom att ta med sig något som tillhörde honom. Det var förmodligen för att 

Simon inte skulle känna sig lika ensam. Innan det beskrevs han som för otålig för att ha 

tålamod med hästar. Det ändrades däremot när han fick sin egen häst, som han tog hand 

om utan problem. Simon visar även stor empati för hur Sam blev behandlad innan han 

kom till familjen. Det som har nämns tidigare är att hästböcker är skrivna för att 

förmedla goda värderingar kring hur hästar ska behandlas och det är tydligt att Simon 

ändras under handlingens gång för att passa in i dessa värderingar.  

Nikolajeva (2004:69) skriver att det är vanligt att en del motiv som finns i böcker 

kan kännas igen utifrån kända berättelser som ses som bekanta för alla. När Sam 

beskrivs som en riddarponny, på grund av den vita färgen, kan en indirekt koppling 

göras till sagans värld, där den vita hästen vanligtvis tillhör en riddare. En riddare ses 

oftast som en hjälte att se upp till. Alla kan inte vara riddare eller hjältar vilket kan ge 

föreställningen om att Simon är speciell eftersom han har en vit häst, precis som 

riddarna i sagorna. Denna uppfattning kan ses som något som indirekt förväntas förstås 
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av alla, vilket kan ge ett vidare perspektiv av att hästboken ska tilltala pojkar, eftersom 

riddare förknippas med pojkar. Om en riddare ses som en hjälte att se upp till kan 

Simon dessutom ses som en förebild i hur man behandlar hästar. 

Sam och Sigge förmedlar goda normer och värderingar som stämmer överens med 

hur människor ska sköta hästar. Till stor del handlar berättelsen om vänskapen mellan 

djur och människor, vilket är en viktig värdering i sig. LGR11 nämner i de övergripande 

målen att eleverna ska lära sig att visa respekt för människor, sin miljö och ha förståelse 

för hållbar utveckling (LGR11, 2011:12), vilket visar att Sam och Sigge skulle kunna 

kopplas till värdegrundsarbete. Även om det inte handlar om människor kan det ses som 

att barnen ska visa respekt för levande varelser i allmänhet. Det kan tolkas som det 

implicita budskap som Nikolajeva (2004:66f) skriver om. Ett gott exempel är också att 

personerna förändras och utvecklas i mötet med hästarna, de tar ansvar för dem, vilket 

är viktigt när det kommer till att ha egna djur. Däremot finns det troligtvis bättre 

exempel än en hästbok att arbeta med i en klass. Dels för att få fler elever intresserade 

men även för att nå ut tydligare med budskapet om respekt för djur och natur. 

Huvudrollsinnehavarna i Sam och Sigge är dessutom sju och nio är gamla. Den låga 

åldern kan göra det svårare för vissa elever i mellanstadiet att relatera till. Relationen 

mellan människor urskiljs inte särskilt tydligt, mer än att det är viktigt med brödraskap 

och vänskap generellt sett, vilket kan betyda att det finns bättre exempel att arbeta med i 

en klass.  

 

5.2 Diamantmysteriet 

I Diamantmysteriet visas en vänskap mellan en pojke och en flicka. Anledningen till att 

både Lasse och Maja tolkas som huvudkaraktärer är på grund av att de båda är 

fokalisatorer. Dessutom arbetar de som ett team och är lika viktiga för berättelsens 

utveckling. Det lyfts inte fram någon hierarki mellan könen, vilket gör att innehållet går 

att koppla till styrdokumentets värdegrund, att främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män (LGR11, 2011:7). Det finns inte någon längdskillnad mellan Lasse och Maja, 

vilket stärker uppfattningen av jämlikhet. Att lösa ett mysterium kan ses som ett 

äventyr. Med kopplingen till att pojkar ofta är ute på äventyr (Nikolajeva 2004:68), 

synliggörs det i Diamantmysteriet en kontrast som visar att även pojkar och flickor kan 

vara äventyrliga tillsammans. 

Queer-teorin som Nikolajeva (2004:16) diskuterar, till exempel undersöker vad 

som händer om man tänker tvärtom, såsom att barn får bestämma istället för vuxna, 
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märks tydligt i Diamantmysteriet. Det gör att den bestämda mallen som finns i 

samhället bryts för att lämna plats åt barnens makt. När butiksägaren ber barnen om 

hjälp visar han sin maktlöshet i relation till tjuven, medan Lasse och Maja inte är 

maktlösa. Makten är i det här fallet den kunskap som de besitter tillsammans, som ger 

dem möjligheten att lösa problemet. Kåreland (2001) skriver att i en typisk barndeckare 

löser barnen problemen själva, utan de vuxnas hjälp, vilket gör att de får mer makt än 

vanligt (Kåreland 2001:90,92). Det betyder att Diamantmysteriet kan ses som en typisk 

barndeckare.  

Lasse och Maja beskrivs inte som typiska barn på flera sätt. De sitter hellre inne 

och läser deckarböcker än att leka med sina vänner i pulkabacken, vilket gör att de 

skiljer sig från de andra barnen. På grund av att Lasse och Maja tycker om att läsa, ger 

det intrycket av att det kan vara intressant och lärorikt. Det är i sin tur något som skolan 

värdesätter och som kan överföras till eleverna, framför allt om de kan relatera till Lasse 

och Maja. Av den anledningen upplevs boken som ett gott föredöme att använda i 

undervisning. När de inte åt upp sin fika blev servitrisen frågande, vilket gör att den 

skillnaden som finns mellan dem och andra barn är synlig även för vuxna i berättelsen. 

Det är beskrivet att barnen också verkar mer mogna än deras tilltänkta ålder, eftersom 

de är väldigt reflekterande av sig. Det framgår inte hur gamla de är. Däremot är de unga 

nog för att förväntas tycka att det är roligt att åka pulka men samtidigt tillräckligt gamla 

för att läsa deckare skrivna för vuxna, vilket gör det trovärdigt att de går i mellanstadiet. 

Verket förmedlar en bild av att barn kan vara intelligenta, ta ansvar och fatta egna 

beslut, värden som är viktiga för skolan att förmedla. Karaktärernas klokhet visas bland 

annat i händelsen med solkatten. Det kan lära elever om spegelns reflektion, eftersom 

den sätts in i ett sammanhang. Burle (2008) skriver att berättelser förmedlar normer och 

värderingar som omedvetet kan överföras till barn (Burle 2008:3ff). På så vis kan det 

vara betydelsefullt att Diamantmysteriet förmedlar goda normer och värderingar.  

Majas karaktär beskrivs som en viljestark flicka, vilket är precis vad Kåreland 

(2001:104f) menar att kritiker vill se mer av i barnlitteraturen. Det kan ses som 

normbrytande att Lasse är mer försiktig än Maja. Det kan även tolkas som att Maja, 

med sin handlingskraftighet förlorar sin flickaktighet, som Österlund (2008:108) 

nämner, eftersom de egenskaper hon visar upp kan tolkas mer som pojkaktiga. På 

samma sätt kan det tänkas att Lasse förlorar sin pojkaktighet med sin lugnare 

personlighet. Däremot går det att argumentera för att de egenskaper som visas är för få 

för att kunna göra en ordentlig bedömning om barnens genus. Det kan då ses som att 
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karaktärernas könsroller är relativt oklara utifrån deras tankar och handlingar. Det kan 

på så vis göra det lättare för barn, oavsett genus, att identifiera sig med båda 

huvudkaraktärerna.  

Färgerna på karaktärernas kläder kan uppfattas som könsneutrala. Vad som 

däremot går att urskilja är att mönstret på Lasses kläder är raka medan Majas kläder har 

runda former. Det kan tolkas som att de mönster som finns på kläderna tyder på deras 

biologiska attribut, att pojkar kroppsmässigt oftast är mer raka och eventuellt hårda. 

Kvinnor kan däremot ses som mer mjuka i sina former. Det kan även tolkas ur ett 

socialt perspektiv, att mannen ska vara den tuffa och kvinnan den försiktiga. Däremot 

stämmer inte den synen in på Diamantmysteriet, då Lasse upplevs som den försiktiga 

och Maja som den handlingskraftiga. Det kan i sin tur göra det viktigare för 

karaktärernas könstillhörigheter att istället stärka de biologiska skillnaderna, att Lasse är 

klädd i manliga attribut och Maja i kvinnliga.  

Tjuven Lollo beskrivs som trevlig och väl omtyckt av chefen, därför är han inte 

den förste som blir misstänkt. Ture ses däremot som otrevlig och Maja upplever att det 

inte går att lita på honom. De två personernas handlingar bidrar till att framställa bokens 

tema, att skenet kan bedra. En trevlig karaktär kan göra det svårare för läsaren att lista ut 

vem som är den skyldige. Eftersom deckarens motiv enligt Nikolajeva (2004:68) 

handlar om gåtor och mysterium får det inte bli för lätt för läsaren att misstänka tjuven. 

Utifrån det kan en tolkning göras att en person som upplevs god istället kan vara det 

motsatta och tvärtom. Det kan vara viktigt att komma ihåg att barn behöver lära sig vara 

kritiska mot det första intrycket av en person, till exempel att någon som upplevs brysk, 

kan vara mer godhjärtad än någon som utåt sett är trevlig. På så vis behöver utsidan inte 

betyda densamma som insidan, därför är det viktigt att lära känna en människa innan en 

bedömning av personligheten görs. Dessutom visas det vad som är rätt eller fel i 

samhället såsom att tjuvar är något felaktigt som måste fångas in och straffas för sina 

brott. Diamantmysteriet visar på så vis att stjäla från någon annan är fel, vilket kan 

kopplas till samhällets grundläggande värderingar. Eftersom det är en kränkande 

handling att ta något som tillhör någon annan, kan stöld även ses som något som går 

emot människans okränkbarhet (LGR11, 2011:7). 

De normbrytande faktorerna mellan könen, och mellan de personligheter och 

handlingar som finns hos de vuxna, ger en intressant synvinkel att diskutera i 

klassrummet. Det är viktigt att förmedla att flickor får vara driftiga och att pojkar får 
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vara återhållsamma. På så sätt införs queer-teorins synsätt i undervisningen eftersom 

den vill ändra på sociala konstruktioner som finns i samhället (Nikolajeva 2004:16). 

 

5.3 Nidstången 

Nidstången lyfter fram ett starkt brödraskap som ett av de ledande motiven. Bröderna 

behöver använda sig av varandra för att lösa de problem som uppstår och båda behövs 

för utvecklingen av berättelsen. Dessutom mognar båda lika mycket, vilket gör att de 

tolkas som huvudkaraktärer. Nikolajeva (2004:103f) skriver att yngre bröder i 

barnlitteratur ofta kan ge problem för äldre syskon. Alrik visar sin irritation flera gånger 

mot sin yngre bror, men hur besvärliga de än kan vara mot varandra är de alltid på 

varandras sida när det väl gäller. Vidare menar Nikolajeva (2004:103f) att en vän av 

motsatt kön kan komplettera en frånvarande vuxen. Istället kan det i Nidstången tolkas 

som att en bror kan ses som en moders gestalt, vilket visar att Nikolajevas syn av en 

kompletterande vän också kan tillämpas på en karaktär av samma kön. På så vis kan det 

ses som att den frånvarande modern kompletteras av det broderliga bandet som finns 

mellan Alrik och Viggo, speciellt eftersom det är det enda konstanta förhållandet som 

de har haft.   

  Nidstången skildrar samband mellan de vuxnas agerande och barnens välmående. 

När de vuxna har visat sin tillit till barnen ett flertal gånger börjar de att slappna av och 

må bättre. Det går även att se barnens tillit växa gentemot de vuxna när de behandlar 

dem på ett förnuftigt sätt. Det kan i sin tur visa den betydelsefulla del som vuxna har i 

barns liv, särskilt när de överför goda värderingar till dem. Nidstången visar att 

människors värde är viktiga oavsett bakgrund, till exempel vet Alriks och Viggos 

fosterföräldrar barnens bakgrund, på så vis förstår de varför barnen agerar som de gör. 

Men de försöker också att inte bli påverkade av det, utan istället se vilka de verkligen är. 

LGR11 (2011:7) nämner att elever ska lära sig att respektera alla människors lika värde, 

vilket gör att Nidstången kan kopplas till en del av värdegrundsarbetet i skolan. 

Nidstången behandlar frågor om vad som anses vara rätt och fel i samhället, 

framför allt via karaktärerna. Eftersom det går att följa flera karaktärers tankar går det 

att urskilja vad som är rätt eller fel från olika perspektiv, till exempel när Viggo stjäl. 

Åkerström (2012:75,77,80) skriver att böcker som behandlar normer och värderingar är 

värdefulla att diskutera i pedagogiskt syfte. Nidstången ska i huvudsak underhålla men 

tillsammans med de värderingar som den förmedlar kan den ses som ett värdefullt 

redskap i klassrummet. Bokens genre är fantasy, vilket är en fördel eftersom Kåreland 
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(1983) menar att fantasy ofta tilltalar barn, speciellt när det handlar om en ny och 

magisk värld som kan göra det extra spännande (Kåreland 1983:48f). Därför kan det 

tänkas att barn lättare kan ta till sig innehållet.  

Ett ytterligare perspektiv är att Nidstången kan ses som en problemorienterad bok, 

med exempel som den missbrukande och frånvarande föräldern, jakten på en ny familj 

och kampen för att passa in. Då menar Nikolajeva (2004:69f) att det är lätt att problemet 

dominerar över personens individualitet. Däremot tycks problemet inte vara viktigare än 

karaktärerna, eftersom de är mer i fokus än själva problemet vilket gör boken till en 

sofistikerad problemorienterad bok. Istället avspeglar problemet karaktärernas 

personlighet, till exempel kan det tolkas att Viggo har lärt sig stjäla antingen som 

överlevnadsinstinkt eller som ett sätt att få uppmärksamhet. Genom denna aspekt kan 

Nidstången upplevas realistisk trots dess hemhörighet i fantasygenren. Det kan även ge 

andra slags värdeöverföringar till barn, eftersom dessa problem förekommer i den 

verkliga världen. Berättelsen ger perspektiv till individer som har bättre förutsättningar 

eller hopp till dem med liknande bakgrund. Med kopplingar till LGR11 (2011:7), kring 

skolans värdegrund och uppdrag, går det genom Nidstången att diskutera olika 

människors förutsättningar och lika värde, samt solidaritet mot samhällets svaga och 

utsatta. Med en berättelse som är delvis realistisk, kan eleverna ändå ha nytta av de 

fantastiska inslagen eftersom de kan hjälpa dem att bearbeta besvärliga tankar. Kåreland 

(1983) nämner också att barn kan ta hjälp av fantasy eftersom genren kan vara ett sätt 

att fly från verkligheten. Fantasygenren kan även hjälpa dem att utveckla både fantasi 

och känslor (Kåreland, 1983:48f).  

Alrik är modig och Viggo orädd, och dessa två egenskaper gör att de kompletterar 

varandra väl. Alrik behövs för att stanna upp och reflektera, medan Viggo behövs för att 

de ska komma framåt. Utan varandra hade de troligen inte kommit någonstans eller 

försatt sig i farliga situationer. När nidstången tog över Alriks tankar, beror det 

möjligtvis på att det finns mer rädsla att gripa tag i hos honom. Rädsla ses ofta som en 

svaghet, men i det här fallet visar det att han är mer modig än rädd när han lyckas stå 

emot ondskan. Det visar att pojkarna är starka men att det också kan finnas rädsla hos 

dem. Kåreland (2001:104f) skriver att det var mer vanligt efter könsrollsdebatten på 60-

talet att litteraturen skildrade känsliga pojkar för att gå emot det gamla synsättet. 

Nidstången visar att pojkar har båda delarna, alltså styrka och känslighet, vilket också 

skulle kunna vara intressanta aspekter att diskutera med elever i undervisningen. Det är 

möjligt att dynamiska och runda karaktärer, som Alrik och Viggo, gör det lättare för 
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unga läsare att ta till sig de normer och värderingar som finns i berättelsen, eftersom 

karaktärerna påminner mer om verkliga personer. Det finns på så vis ett större djup och 

en större komplexitet hos karaktärerna.  

 

5.4 Samband mellan böckerna 

Ett samband mellan Sam och Sigge och Nidstången är att pojkarna i de båda böckerna är 

livliga, särskilt de yngre bröderna. Därför kan det tolkas som en norm att pojkar är 

aktiva. Ett ytterligare samband är att huvudkaraktärerna är bröder. Kåreland (2001:105) 

nämner att pojkar är vanligare än flickor, särskilt i bilderböcker. Det blir tydligt i de 

valda böckerna eftersom det förekommer fler manliga huvudkaraktärer. Nikolajeva 

(2004:24) skriver också att pojkböcker kan ses som mer allmänna och rikta sig till båda 

könen. Bilderna i Sam och Sigge och Nidstången visar vem av personerna som är äldst 

samt yngst genom att medvetet skildra en längdskillnad mellan syskonen. Kåreland 

(1983) skriver att svaga läsare ofta tar hjälp av bilderna för att förstå textens innehåll 

(Kåreland, 1983:28). Längdskillnaden mellan karaktärerna finns troligtvis för att göra 

det lättare för läsaren att avgöra vem som är vem. 

Diamantmysteriet visar också ett samband med Sam och Sigge och Nidstången, 

eftersom det är en vänskap som står i centrum. Ett brödraskap kan ses som ett starkare 

vänskapsband. Därför är böckerna lika varandra när det kommer till relationerna mellan 

huvudkaraktärerna. I både Diamantmysteriet och Nidstången behövs starka band för att 

de ska kunna samarbeta som en enhet för att lösa problemen. Karaktärernas olika 

egenskaper kompletterar varandra, vilket gör att de är i behov av varandra för att klara 

av de problem som uppstår.  

  Böckerna kan räknas som långserieböcker, eftersom Kåreland (1983:65f) skriver 

de är böcker i en serie som handlar om samma karaktärer och problemen blir lösta på 

liknande sätt. Vidare menar hon att de inte finns någon större utveckling 

hos karaktärerna och åldern är densamma böckerna igenom. Det går att urskilja små 

förändringar hos några av karaktärerna, men i övrigt stämmer beskrivningen in på 

böckerna. Enligt Kåreland (1983) kan långserieböcker förmedla en trygghet eftersom 

läsaren känner igen karaktärerna och vet hur de kommer att lösa problemen. De vet 

dessutom att det väntar ett lyckligt slut (Kåreland 1983:65f). Tryggheten kan ses som en 

orsak till att långserieböcker har blivit omtyckta av elever. 

Ett annat samband med böckerna är att de handlar om två barn, som är minst lika 

viktiga för utvecklingen av historien. Huvudkaraktärerna uppträder i par och är alltså 
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fler än en individuell huvudkaraktär. Därför kan egenskaperna som huvudkaraktärerna 

har likna de egenskaper som finns hos kollektiva huvudkaraktärer, till exempel kommer 

läsaren inte lika nära huvudkaraktärerna och de blir på så vis inte lika komplicerade som 

individuella huvudkaraktärer (Nikolajeva 2004:95ff). Att böcker med flera 

huvudkaraktärer är omtyckta hos eleverna kan därför förklaras med att de är lättare att 

förstå än individuella huvudkaraktärer. Det beror på att kollektiva huvudkaraktärer inte 

får lika många egenskaper, vilket gör att deras beteende blir mer konstant. Flera 

huvudkaraktärer kan på så vis vara ett sätt att ge ovana läsare lagom mycket information 

från och om karaktärerna. Två huvudkaraktärer kan tänkas ge mer dialog, vilket också 

är lättare för ovana läsare. Det kan vara därför böckerna framställer syskon och vänner i 

par, dessutom är de viktiga i barns liv. Nikolajeva (2004:103f) nämner att i modern 

litteratur förekommer huvudkaraktärer som det enda barnet och att det då kan ge 

problem, eftersom det oftast ger en känsla av ensamhet eller övergivenhet. Det kanske 

är på grund av det som Sam och Sigge, Diamantmysteriet och Nidstången innehåller 

flera huvudkaraktärer. En känsla av övergivenhet skulle bli mest påtaglig i Nidstången 

om det bara hade funnits en huvudkaraktär. Det är tillsammans med andra som barn ofta 

lär sig och barn räknas på så sätt in i en social och kulturell kontext, vilket är en 

föreställning som delas med Hwang & Nilssons (2011) tolkning av Vygotskij syn på 

lärande. Dessutom sker utvecklingen hos barnet genom sociala samspel med andra som 

bland annat syskon (Hwang & Nilsson 2011:66f). Därför kan det bli naturligt att det 

finns flera karaktärer som är viktiga i barnlitteraturen, för att läsaren ska kunna känna en 

social samhörighet till böckerna. Det som Diamantmysteriet och Nidstången har 

gemensamt är att det är viktigt att lyckas tillsammans, vilket Hwang och Nilsson (2011) 

skriver är värdefullt för barns utveckling (Hwang & Nilsson 2011:67). Tillsammans kan 

de på så sätt komplettera varandra med sina kunskaper eller förmågor, vilket är bra 

eftersom förmågan att samarbeta med andra värderas högt både i skolan och i samhället. 

  Det märks en tydlig skillnad mellan böckerna när det kommer till text och bild. 

Förhållandet mellan text och bild i Sam och Sigge är väsentligt för att ge ett 

helhetsintryck. I Diamantmysteriet tar bilden också stor plats i berättelsen, även om 

texten är tillräckligt beskrivande för att ge historien en helhet. Nidstången är den 

berättelse som främst skildrar handlingen utan stöd från bilderna, den har endast några 

få av dem i förhållande till textmassa. Det är en tydlig progression av textmassa och 

beskrivningar i texterna, där Sam och Sigge har kortast text och få beskrivningar, till 

skillnad mot Nidstången som är väl beskrivande. Det är därför väsentligt att jämföra 
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tolkningar av text och bild när böcker studeras och diskuteras i undervisningen. 

Speciellt om bilderna hjälper och stärker elevernas förståelse och tolkning av budskapet 

ur texten.  

Nikolajeva (2004) menar att barnen i jämförelse med de vuxna, saknar makt i 

samhället, eftersom de är beroende av bland annat sina föräldrar eller andra vuxna. Det 

finns lagar och regler i samhället som de vuxna tycker att barn ska rätta sig efter, vilket 

kan ses som en norm, som också görs märkbar i barnlitteraturen (Nikolajeva 2004:16f). 

Det är mest märkbart i Sam och Sigge, även om mamman ger sitt förtroende till barnen 

att ta hand om hästarna så menar hon samtidigt att barn behöver hjälp av vuxna. På så 

vis kan det bli mer påtagligt att budskapet är att barn ska lyssna på de vuxna eller rätta 

sig efter deras åsikter. Kåreland (2001:92) skriver däremot att det är vanligt att 

författare, på grund av barns maktlöshet i verkligheten, ger mer makt till karaktärerna. 

Det har varit särskilt tydligt i Diamantmysteriet och Nidstången att de vuxna 

karaktärerna litar på att barnen ska lyckas med uppgifter som annars kan anses vara 

tunga för dem, till exempel letar de efter en skurk i Diamantmysteriet och i Nidstången 

bekämpas ondskefulla krafter.  

 

5.5 Avslutning 

Den utförda studien visar att värdegrundsarbete med samtliga verk kan vara relevant i 

undervisningen. Det betyder att ur ett didaktiskt syfte skulle det vara möjligt för lärare 

att använda sig av skönlitteratur som är valda av elever. Det behöver däremot inte 

betyda att de andra verken på topplistan går att arbeta med i värdegrundsundervisning. 

På så vis går det inte att välja böcker endast för att de är omtyckta, utan det är viktigt att 

läraren läser och analyserar verken för att se om ett värdegrundsarbete utifrån böckerna 

är möjligt. För att ett värdegrundsarbete ska fungera och nå ut till elever menar Aerila 

och Rönkke (2015) att det krävs lärare som är engagerade och lägger upp lektioner på 

ett lämpligt sätt, såsom att införa diskussioner och kreativt arbete kring litteraturen 

(Aerila & Rönkke 2015:349f).  

Eftersom Sam och Sigge handlar om hur hästar ska bli behandlade, går det att 

studera normer och värderingar som att bemöta levande varelser med respekt. Därför 

kan det diskuteras kring hur eleverna ska bete sig mot andra djur och även människor. I 

samband med diskussionen om att bemöta djur på rätt sätt går det också att ta upp det 

ansvar som medföljer med djur. Det går även att resonera om det är rimligt att pojkar får 

tycka om hästar, eftersom det inte är vanligt att pojkar är aktiva i sammanhang som har 
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med hästar att göra. Det är också vanligare med kvinnliga huvudkaraktärer i hästböcker. 

Det är dessutom möjligt att diskutera vikten av att ha en familj, speciellt att ha en vuxen 

som kan hjälpa barn vid behov.  

Diamantmysteriet förmedlar flera goda normer och värderingar som kan 

diskuteras i undervisningen. Den visar vad som är rätt eller fel utifrån lagar och att våra 

fördomar kan påverka vårt omdöme. Berättelsen indikerar också bland annat intelligens, 

läslust och jämställdhet mellan könen, som är goda värderingar att överföra till barn. 

Dessutom är boken normbrytande, vilket gör att queer-teorin kan kopplas in i 

undervisningen, bland annat genom att diskutera barnens makt och de könsroller som 

finns.   

Även Nidstången kan användas i värdegrundsarbetet för att lyfta fram 

diskussioner om normer och värderingar. Det kan handla om hur en familj kan se ut och 

vad som är rätt eller fel i samhället. Familjeförhållandena i berättelsen kan ge exempel 

på att familjer ser olika ut, att barn i extrema fall inte kan träffa eller bo med sina 

föräldrar och att alla på så vis inte har samma förutsättningar. Utifrån karaktärernas 

förhållanden går det också att diskutera alla människors lika värde och vad solidaritet 

för svaga och utsatta betyder. Det är även möjligt att diskutera hur pojkar respektive 

flickor ska bete sig, eftersom huvudkaraktärerna, som är pojkar, visar sig vara både 

starka och känsliga.  
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Bilagor 

Bilaga A, Sammanställning 

av böcker 

 

En sammanställning av favoritböcker, gjort på 219 elever på tre olika skolor i Kalmar 

län. Undersökningen är gjord under hösten 2015, av Jennie Olausson och Ida Wangejad 

inför kursen Självständigt arbete 1 (4GN01E). Eleverna hade möjlighet att välja 

favoritböcker i ordning 1-5. Den boken de tyckte bäst om fick 5 poäng, boken efter det 

fick 4 poäng osv.

 

1. Harry potter (serie) 183p 

2. Pax (serie)179p 

3. Lasse Majas detektivbyrå (serie) 

148p 

4. Siggeböckerna (serie) 93p 

5. Dagbok för alla mina fans (serie) 

80p 

6. Glasbarnen (serie) 76p 

7. Sune (serie) 74p 

8. Skogens systrar (serie) 65p 

9. Pojken i randig pyjamas 50p 

10. Dragon ball 43p 

11. Rum 213 40p 

12. Alex dogboy 39p 

13. Nikkis dagbok (serie) 35p 

14. Skräcken på vinden 33p 

15. Maze runner (serie) 29p 

16. The walking dead 29p 

17. Kungen kommer 26p 

18. Lite mer än en kram/puss 23p 

19. Hjärtlös 22p 

20. Bert (serie) 21p 

21. Pappa polis 21p 

22. Dalslandsdeckarna 20p 

23. Förr eller senare exploderar jag 20p 

24. Jag är Zlatan 20p 

25. Hungerspelen 19p 

26. Tom gates fantastiska värld 19p 

27. Alla bilar från 16p 

28. Barnkolonin 16p 

29. Cirkeln (serie) 16p 

30. Bellmanhistorier 15p 

31. Den magiska kappan 15p 

32. En sekund i taget 15p 

33. Spring så fort du kan 15p 

34. Ninja Timmy (serie) 14p 

35. Emil i Lönneberga 13p 

36. Fem gänget 13p 

37. Rör mig inte 13p 

38. Du och jag 12p 

39. Hjärta av damm 12p 

40. Korna-klubben 12p 

41. Röd som blod (serie) 12p 

42. Gangsterfarmor 11p 

43. Pippi Långstrump 11p 

44. Som om hösten kom på sommaren 

11p 

45. Svarta sekunder 11p 

46. Varelserna (serie) 11p 

47. Den magiska hjälmen 10p 

48. Den stora jakten 10p 

49. Divergent (serie) 10p 

50. Gyllene knorren (serie) 10p 

51. Jakten på Jack 10p 

52. Naruto 10p 



 

 II 

53. Bara för mellanstadiet 9p 

54. Eldens hemlighet (serie) 9p 

55. Fotoalbumet 9p 

56. Games of thrones 9p 

57. Halvdan viking (serie) 9p 

58. Hon och han 9p 

59. Kalle anka 9p 

60. Snögrottan 9p 

61. Teddy till salu/ teddy en 

sommardag 9p 

62. Twiligth (serie) 9p 

63. Amulett 8p 

64. Anne Franks dagbok 8p 

65. Den här sommaren kan bli min död 

8p 

66. Jag är en pojke med tur 8p 

67. Kusinerna Karlsson (serie) 8p 

68. Liksom helt magiskt 8p 

69. Messi 8p 

70. Nelly rapp monsteragent 8p 

71. Pappersstäder 8p 

72. Råna serien 8p 

73. Bli ihop 7p 

74. Det brinner! 7p 

75. Doctor who (serie) 7p 

76. Döden dö 7p 

77. Fröken europa 7p 

78. Hjärnpunka 7p 

79. Manys manöver 7p 

80. Oönskad 7p 

81. Eva och Adam 6p 

82. Madmasele osios 6p 

83. Nyckelns hemlighet 6p 

84. Pretty little liars 6p 

85. Ronja rövardotter 6p 

86. Snöstormen 6p 

87. Spring Fanny spring 6p 

88. Tredje tecknet 6p 

89. Vargprinsessan 6p 

90. Andar och apparater 5p 

91. Bandet 5p 

92. Benny Blixt 5p 

93. Bergstrollet i slottet 5p 

94. Blade 5p 

95. Björnen under trappan 5p 

96. Boken om andra världskriget 5p 

97. Cirkusdeckarna 5p 

98. Det händer nu 5p 

99. Drakherren 5p 

100. Eleanor och park 5p 

101. En bedragare på hotellet 5p 

102. Fallen flicka 5p 

103. Finnes 5p 

104. Firma kärlek och matematik 

5p 

105. Färglös 5p 

106. Förtrollad 5p  

107. Förvandlad 5p 

108. Gladiator 5p 

109. Greg 5p 

110. Guldmysteriet 5p 

111. Gummi Tarzan 5p 

112. Gräspojken 5p 

113. Hög press 5p 

114. Ibland är skogen vred 5p 

115. Ingen skulle sakna dig 5p 

116. Inmurad 5p 

117. I skuggan av San Siro 5p 

118. Jag och du 5p 

119. Ja, jag har mens, hurså? 5p 

120. Kallt blod 5p 

121. Konsten att ha sjukt låga 

förväntningar 5p 

122. Korpens hemlighet 5p 



 

 III 

123. Mary min syster 5p 

124. Minns du? 5p 

125. Monkel trogg 5p 

126. Mästarens skola 5p 

127. Pettsson och Findus 5p 

128. Pixis bok 5p 

129. Silverskatten 5p 

130. Smycket 5p 

131. Svarta tornet 5p 

132. Tunnlar 5p 

133. Uppdraget 5p 

134. Vargbröder 5p 

135. Vem boken 5p 

136. VM boken fotboll 5p 

137. Anden i glaset 4p 

138. Demondeckarna 4p 

139. Den dansande djävulen 4p 

140. Den magiska draken 4p 

141. Den svarta kronan 4p 

142. Det sista loppet 4p 

143. Diamanttronen 4p 

144. Dödsknäpp 4p 

145. Drak skeppet 4p 

146. Dubbel trubbel 4p 

147. Ett hus utan speglar 4p 

148. Galna gatan 4p 

149. Hon och dom 4p 

150. Hunden som försvann 4p 

151. Håkan Bråkan 4p 

152. Hämndsnatten 4p 

153. Isbarnen 4p 

154. Jag är fotbollsproffs 4p 

155. Jag är Love 4p 

156. Kalle skavank 4p 

157. Kickboxaren 4p 

158. Klara färdiga gå 4p 

159. Känd i skolan 4p 

160. Lockad 4p 

161. Lucky Luke 4p 

162. Maros resa 4p 

163. Moa hjärta Jesse 4p 

164. Musse pigg 4p  

165. Par 4p 

166. Pelé självbiografen 4p 

167. Petrinidekarna 4p 

168. Pojken som överlevde 

förintelsen 4p 

169. Rockidolen 4p 

170. Ryslig resa 4p 

171. Rysslands historia 4p 

172. Röda spår 4p 

173. Sagan om ringen 4p 

174. Samirs resa 4p 

175. Sjöodjur i slussen 4p 

176. Tapper städer 4p 

177. Usla utsikter 4p 

178. Wilma och spökhuset 4p 

179. Zoo mysteriet 4p 

180. Önskestjärnan 4p 

181. Alex Ferguson 3p 

182. Avblattefieringsprocessen 3p 

183. Bästa vänner 3p 

184. Demoner i stadshuset 3p 

185. Det långa loppet 3p 

186. Det som hände i källaren 3p 

187. Det var det fräckaste! 3p 

188. Drömmar 3p 

189. Dödens grupp 3p 

190. Hemliga agent 3p 

191. Jag är gipsad sa pappa 3p 

192. Kortens hemlighet 3p 

193. Kungens lejon 3p 

194. Kurragömma 3p 

195. Malmö FF årsböcker 3p 



 

 IV 

196. Moonlight 3p 

197. Mulle Meck 3p 

198. My life: Bill Clinton 3p 

199. Nalle Puh 3p 

200. Nu är det krig 3p 

201. Paris Lola och jag 3p 

202. Passa 3p 

203. Pensionat Vidablick 3p 

204. Pianorummets hemlighet 3p 

205. Quest for beasts 3p 

206. Ronaldinhio 3p 

207. Rubinröd 3p 

208. Secret Kingdom 3p 

209. Sega råttan 3p 

210. Skridskor i öknen 3p 

211. Stad av skuggor (serie) 3p 

212. Tan 3p 

213. Utslängd 3p 

214. Vampyrguiden 3p 

215. Vitas hemlighet 3p 

216. Vänner 3p 

217. 20 över 7 3p 

218. Bamse 2p 

219. Bronsdolken 2p 

220. Den skrikande trappan 2p 

221. En hund och hans pojke 2p 

222. FC Messi 2p 

223. God natt mr Tom 2p 

224. Habib böcker 2p 

225. Havets sång 2p 

226. Lyssna på mig 2p 

227. Långt ifrån slut 2p 

228. Midnatt 2p 

229. Pelle svanslös 2p 

230. Ronny och ragge 2p 

231. Smoke 2p 

232. Snart är jag borta 2p 

233. The Hobbit 2p 

234. Tidstvillingarna 2p 

235. Systrarna cahill (serie) 2p 

236. 8 saker du aldrig skulle våga 

2p 

237. Afrodite och döden 1p 

238. Apan Affe 1p 

239. Bröderna lejonhjärta 1p 

240. Detektivgåtor 1p  

241. Ett steg för långt 1p 

242. Familjen monsterson 1p 

243. Hemliga brev 1p 

244. Loranga Mararin och 

Dratanjang 1p 

245. Om Tors hammare och andra 

nordiska gudasagor 1p 

246. Pizza med svamp och ost 1p 

247. Rodrik reagerar 1p 

248. Vägra fega ur 1p 

249. Windy 1p 


