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Förord 

Denna uppsats har varit mitt hjärtebarn, mitt magsår, min glöd och allt däremellan. Det 

har varit en underbar och skrämmande erfarenhet att skriva denna uppsats om ett ämne 

har legat och grott länge i bakhuvudet.  Nu när jag har skrivit den har jag svårt att lämna 

ifrån den, det har varit en lång resa som nu är över och det känns lite tomt. 

Det finns många som har hjälpt mig i mitt arbete och utan dem hade jag aldrig lyckats. 

Jag vill börja med att ge ett stort tack till alla lärare på Hemmestaskolan som har hjälpt 

mig med mitt material. 

Till Teresia, som har läst och kommit med inspiration och tankar vill jag ge ett stort tack.  

Flera tack vill jag skänka till mina underbara vänner som har stått ut med min frånvaro 

och stress. Maria, Sara, och Kattis, ni är alla starka underbara kvinnor, nu ska vi fika! 

Till min kära sambo Sander, som har stöttat mig, lagat mat, städat och peppat mig genom 

allt. Utan dig hade jag varit ett vrak. Tack min kärlek. 

Till Siri, min pluggkompanjon och mycket mer, tack för alla fika pauser och samtal som 

vi har haft under terminen. Jag är så stolt över dig. 

Det största tacket går till min handledare och förebild, Agneta Rehal. Tack för att du 

väckte mitt intresse för litteratur och poesi med ditt fantastiska engagemang. Tack för att 

du med all din kunskap hjälpt mig på rätt väg med min uppsats, utan dig hade jag varit 

vilse. 

 

/Sanna 
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Abstract 

The camouflaged values  

–A study of how the values in the national guidelines for school and education, Lpo 
94 are portrayed in four books read in school. 

Autumn 2010 

Author: Sanna Jones 

Tutor: Agneta Rehal 

The purpose of this study is to find out how the literature that is used in the Swedish 

education includes the values of the national guidelines for schools and education.  

All schools are built to follow these national guidelines that contains values, 

which are based on the social values built by society. All education is meant to follow 

these guidelines and incorporate them in all the lessons. The teachers are supposed to 

include these values in their education and teach the pupils how to become good citizens.  

 Because reading is a very important part of the Swedish education it should 

be used to incorporate these social values.  I have analyzed four Swedish youth books 

that are used in lessons today, to see if they portray any social values, if the do, do their 

values concur with the national guidelines? If they do not include the social values then 

ho can teachers use these books to incorporate the social values in the education? Even 

though literature is used in many ways, for pleasure, for language training, the use that I 

aim to examine is how the youth literature can illustrate the social values of society.  

 My conclusion is that the social values are not explicitly mentioned in any 

of the four books. It is up to every teacher who chooses to work with these books to 

discus the social values with the pupils.  

 

Keywords: Social values, national guidelines, youth literature, human rights, school. 

Nyckelord: Värdegrund, Lpo 94, ungdomslitteratur, mänskliga rättigheter, skola. 
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1. Inledning 

1:1 Bakgrund 

I Lpo 94 står det att ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse” Ett av de bästa sätten för mig som framtida svensklärare att förmedla 

värdegrunden är att använda mig av litteratur, teater och film där olika världar lättare kan 

introduceras för eleverna. Eleverna kan via dessa medel ta del av andra kulturer och andra 

personers tankar. Sedan behövs det någon form av uppföljningssamtal där eleverna kan 

ventilera sina tankar och reflektioner över det de läst, sett eller hört.  Enligt kursplanen i 

svenska är användningen av litteratur till för att både ge och skapa en identifikation hos 

den enskilde eleven som läser, och att ge kunskap om andra miljöer och människor. Som 

framtida lärare kommer jag att kunna använda litteraturen i ett större sammanhang och 

försöka förmedla någonting mer med litteraturen än bara en trevlig läsupplevelse. För 

mig är detta ämne otroligt relevant fråga eftersom jag utbildar mig till svensklärare på 

högstadiet och kommer använda mig mycket av ungdomslitteratur under mitt yrkesliv. 

Jag vill då veta vad jag som lärare förmedlar till eleverna med den litteratur de läser. Är 

det böckerna och deras implicita eller explicita värderingar som förmedlar någonting eller 

är det jag som förmedlar värde via mina egna antaganden eller upplevelser av böckerna? 

Eftersom litteratur är en stor del av svenskämnet och ofta används i undervisningen, 

gäller det att dra nytta av litteraturen för att ge eleverna ett större helhetsintryck av andra 

världar och även sin egen värld.  

 Gunilla Molloy har undersökt hur några lärare använder sig av litteratur i 

undervisningen. En lärare hade nämnt att hon använde sig av skönlitteratur för att ge 

eleverna en förståelse för omvärlden och hur den enskilda individen förhåller sig till 

samhället och sig själv (Molloy 2003:298). En annan lärare hade tagit upp att i 

skönlitteratur kan frågor som eleverna sitter på komma till uttryck och de får chans att 

vädra dem utifrån litteraturen. Eleverna får diskutera de olika karaktärernas handlingar i 

en bok och en övning är att några elever får ta ställning för en av karaktärerna och de 

andra eleverna får ifrågasätta dennes handlingar. Molloy har uttryckt detta som en social 

aktivitet där eleverna diskuterar utifrån ett ämne som litteraturen har lyft fram men som 

är väsentligt för elevernas egen vardag, men som kan vara svårt att uttrycka utan 

hjälpmedel.  
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 I svenskämnet ingår de tre kategorier av ämnen: ett färdighetsämne, ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne samt som ett erfarenhetspedagogisktämne. Alla tre 

kategorier är lika viktiga för ämnet. Det är viktigt att som lärare kunna förmedla alla 

dessa tre delar av svenskämnet. Det är viktigt att som lärare kunna förmedla njutning med 

att läsa och att inspirera eleverna till att läsa för nöje. Det är även viktigt att med hjälp av 

litteraturen kunna förmedla historiska händelser och att eleverna skall med hjälp av 

läsning förbättra sitt språk. De två första kategorierna utgår ifrån att eleverna skall 

utveckla sitt språk genom att skriva och tala samt att de ska få en inblick i kulturella och 

historiska händelser genom litteraturen. Den tredje kategorin skiljer sig från de tidigare 

genom att den utgår ifrån elevernas kunskaper och erfarenheter. Ett mål med denna del är 

att öka elevernas förståelse för mänskliga frågor. Eftersom litteraturen kan ge en bra och 

tydlig bild av en annan kultur eller situation, erfarenheter och människor (Molloy 

2007:48-49). Skolan ska förmedla normer och värderingar som överensstämmer med 

samhället som vi lever i. Därför är det viktigt som ämneslärare att välja 

undervisningsmaterial som belyser dessa värderingar och det demokratiuppdrag som 

skolan ska förmedla (Molloy 2007:30-31). I kursplanen för ämnet svenska står det att 

”skönlitteratur, film och teater ger möjlighet till empati och förståelse för andra och för 

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

 I Lpo 94 står det att skolan skall skapa hos eleverna en medvetenhet om det 

egna kulturarvet och om andras kulturer. Genom att få en medvetenhet om det egna 

kulturarvet skapas en trygghet och en känsla av delaktighet. Medvetenheten om andra ger 

en känsla av förståelse och en inblick i andras värderingar (Lpo 94:4). Denna 

medvetenhet kan vara svår att ge eleverna eftersom de inte alltid har möjlighet att komma 

i kontakt med andra kulturer. Vissa skolor har större kulturell mångfald än andra. Därför 

är användandet av litteratur och film så viktigt. De ger eleverna möjlighet att komma i 

kontakt med andra världar och kulturer utan att behöva resa någonstans.  

  

1:2 Syfte 

Det jag ska undersöka är hur ungdomslitteraturen som används i skolan överensstämmer 

med värdegrunden i Lpo 94. Syftet med läroplaner är att de ska hjälpa lärare att styra sin 

undervisning, så att alla skolor, som utgår ifrån Lpo 94, i landet förmedlar en gemensam 
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värdegrund till alla elever. ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 

hos eleven förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (Lpo 94 s.3). 

 Det jag vill undersöka med denna uppsats är om och hur värdegrunden 

formuleras i ungdomslitteraturen. Är de förenliga med Lpo 94? Denna undersökning 

kommer bidra till praktiskt nytta för både mig själv i mitt framtida yrke men även för 

andra svensklärare som använder sig mycket av ungdomslitteratur i undervisningen.  

 Mina frågor som jag ställer under arbetet:  

• Om värdegrunden i Lpo 94 genomsyrar ungdomslitteraturen som används i 

undervisningen.  

• Om ungdomslitteraturen tar upp värdegrunden vill jag veta hur och i vilken aspekt 

de tar upp den.  

• Hur kan ungdomslitteratur  

1:3 Begreppsförklaring 

1:3:1 Lpo 94 
1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) är ett styrdokument med 

mål och riktlinjer för hur skolan skall fostra och skapa goda samhällsmedborgare. Lpo 94 

utgår ifrån skollagen och är baserad på mål som skolan och alla som ingår i skolans värld 

skall följa.  

Lpo 94 börjar med ett avsnitt om ”skolans värdegrund och uppdrag” som i sig innefattar 

åtta avsnitt. Det första är ”Grundläggande värden” (Lpo 94 s.3). Ett exempel på detta är: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

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

och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94 s.3). 

Dessa värden är baserade på de värden som samhället är byggt på. Skolans uppdrag är att 

förmedla dessa värden, de skall dessutom genomsyra all undervisning i verksamheten. 

Sedan följer ”Förståelse och medmänsklighet” som innefattar att ”skolan skall främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Lpo 94:3). Den innefattar även 
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att ingen skall diskrimineras för dennes religion eller sexuella läggning med mera. Det 

tredje avsnittet, ”Saklighet och allsidighet” tar bland annat upp att ”alla som verkar i 

skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan 

och klart ta avstånd från det som strider mot dem” (Lpo 94:4). Det fjärde avsnittet  

 ”En likvärdig utbildning” tar upp att alla har rätt till en likvärdig utbildning 

oavsett religion och kön och att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Lpo 94:4). Den femte delen ”rättigheter och skyldigheter” 

beskriver att skolan skall vara tydliga med de rättigheter och skyldigheter eleverna och 

föräldrarna har gentemot elevernas utbildning. Att förmedla de demokratiska värdena 

som samhället vilar på genom att undervisningen skall exemplifiera och visa på de 

demokratiska värdena. Det sjätte ”skolans uppdrag” är det längsta avsnittet och tar upp att 

skolan skall ”främja elevernas utveckling till ansvarstagande människor och 

samhällsmedlemmar” (Lpo 94:5). Det sjätte avsnittet tar bland annat upp att skolan skall 

förbereda eleverna för ett aktivt liv ute i samhället genom att förmedla grundläggande 

värden. Eleverna skall dessutom tränas i att kritiskt granska kunskaper och fakta som de 

möter. Samt ska eleverna tränas i att kommunicera genom tal och skrift för att öka sin 

språkliga förmåga. Det sjunde avsnittet ”God miljö för utveckling och lärande” syftar på 

att skolan skall se till att skapa en trygg miljö som främjar lärande. Det åttonde och sista 

avsnittet ”Den enskilda skolans utveckling” syftar på att den enskilda skolan behöver ta 

sitt eget ansvar för att den följer de uppställda målen. Detta bör ske genom prövningar av 

undervisningen och personalen. Det är dessa, de ”Grundläggande värden” som jag ska 

undersöka om de även genomsyrar ungdomslitteraturen. Om värdet i böckerna 

överensstämmer med värdegrunden i samhället. 

 Avsnittet ”Grundläggande värden” följs av skolans mål och riktlinjer, som 

tar upp hur skolan, med rektor, personal och elever tillsammans med hemmet ska hjälpas 

åt att skapa en bra lärandemiljö. Detta är däremot inte relevant för min undersökning 

eftersom jag fokuserar på värdegrunden i Lpo 94, inte på avsnitten, riktlinjer och mål. 

 I diskussionen om Lpo 94 tas det ofta upp att den är förlegad och har 

stagnerat i utvecklingen som resten av samhället är i. Detta problem diskuterar bland 

andra Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä. De menar på att den svenska skolans 

värdegrund endast är anpassad till det svenska samhället. De ifrågasätter vem 
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värdegrunden är till för. De problematiserar vädergrunden i nuvarande Lpo 94 genom att 

kalla den ”monopolitisk” och den istället borde vara ”kosmopolitisk” för att kunna 

fungera i ett numera mångkulturellt Sverige. De ifrågasätter vilka som omfattas av den 

gemensamma värdegrunden och anser att värdegrunden gör skillnader på ”vi och dem” 

trots att den ska vara inkluderande (Hedin, Lahdenperä 2005:39). De problematisera 

värdegrunden på grund av att den fortfarande är anpassad endast för en kristen tradition 

när det i verkligheten finns många skolor där majoriteten av eleverna har en annan 

religion än kristendom. Många elever lär sig då två värdegrunder, en värdegrund som de 

har hemma och en som de har i skolan. Oftast passar dessa två värdegrunder inte med 

varandra och det uppstår problem för eleverna (Hedin, Lahdenperä 2005). Detta är inte 

bara ett problem för eleverna, detta är även problematiskt för de lärare på skolorna som 

har en annan religion än kristendom. Även de behöver anpassa sig efter två värdegrunder. 

 Vidare diskuterar Gunilla Zackari och Fredrik Modigh begreppet 

värdegrund och tar upp de normer och etiska ställningstaganden som samhället är byggda 

kring och som alla ska handla utifrån. De gör även en jämförelse mellan värden och 

normer med etik och moral. De menar att värden och etik är mer kulturellt bundna och 

förs vidare med generationerna. Medans normer och moral visar sig mer i en persons 

handlingar och är därför med tids och kulturellt bundna (Zackari och Modigh 2000:36). 

Vidare kritiserar de att läroplanerna inte används i klassrummen. De anser att eleverna 

inte är medvetna om att det finns en läroplan och om skolans strävansmål. Hur ska de då 

kunna applicera värdegrunden i verkliga livet? Detta menar Zackari och Modigh leder till 

att lärarna inte diskuterar läroplanen med eleverna, vilket i sin tur leder till att blir svårt 

att koppla värdegrundsarbetet till någonting konkret för eleverna. Speciellt för de elever 

som har en annan kulturell härkomst än svensk och inte är insatt de svenska traditionerna. 

Zackari och Modigh menar att med en aktiv och öppen diskussion om samhällets 

värderingar och traditioner skapas det en gemenskap och tillhörighet för alla. Om det 

däremot inte diskuteras kan det bli uteslutande av vissa elever (Zackari och Modigh 

2000).  

 Vidare vill Bengt-Ove Boström kritiskt vill belysa och reflektera över 

skolans styrdokument och hur de tar upp värdegrundsfrågor. Han diskuterar även 

anledningen till varför värdegrunden är ett så omdiskuterat begrepp. Enligt honom är det 
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tre trender i samhället som har skapat denna uppmärksamhet. Den första är enligt 

Boström att det har blivit en upptrappning av sympatier för antidemokratiska och 

antihumanistiska partier bland ungdomar. Den andra är att fler och fler unga är skeptiska 

mot och ointresserade av politisk verksamhet. Tillsist den tredje trenden menar Boström 

vara en ökad individualism, enligt Boström är motsatsen till samarbete och solidaritet 

(Andersson 2000:43-44).  

 Det finns det ett relativt stort urval av tidigare forskning inom ämnet 

”värdegrund i skolan”. Många undersökningar tar upp hur demokrati används i skolan 

och problematiserar begreppet värdegrund och hur det används i Lpo 94. Det jag däremot 

inte funnit i diskussionen om värdegrunden är hur den används i skolan och de olika 

ämnena.  

 Någonting som är värt att nämna är att en ny läroplan är på väg att komma 

ut. Den beräknas vara klar till 2011.  

 

1:3:2 Vad är värdegrund/värde? 
Nationalencyklopedin beskriver ordet värdegrund så här: ”värdegrund, de 

grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar; 

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

(http://www.ne.se/värdegrund). Värdegrunden är skapad för att styrka människors lika 

värde och lika rättigheter. Den är ämnad för att alla ska utgå ifrån den och därmed ha 

samma värderingar.   

Under detta arbete använder jag mig av begreppen, värdegrund och värde. 

Dessa två begrepp har liknande betydelse för mig under denna undersökning, det som 

skiljer dem åt är min egen tolkning av de två begreppen. Värdegrund är det som 

samhället är uppbyggt kring, medans värde är någonting som är enskilt och personligt. 

Att varje människa har ett eget värde och uppfattning om vad värde är.  

Jag uppfattar det som att värde inte är ett universellt begrepp som betyder 

samma sak för alla. Varje land och samhälle skapar sin egen värdegrund. Och det är som 

jag nämnt ovan inte bara samhället som skapar en värdegrund utan även mindre grupper, 
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så som skolan och andra föreningar. I dessa grupper kan värdegrunden vara annorlunda 

än samhällets gemensamma värdegrund. I skolan kan eleverna skapa egna regler och 

värderingar utifrån vad som anses modernt för stunden. Det samma gäller för andra 

grupper. Om vi tar antisemitiska grupper som exempel, anser de inte att alla människor 

har lika värde eftersom dessa inte tillhör ett speciellt folkslag. Dessa grupper 

diskriminerar på grund av hudfärg och religion, medan andra grupper diskriminerar på 

grund av kläder eller familjekonstellation.  

FN:s  allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är ett dokument 

som skall gälla som värdegrund för alla människor i världen. Den skrevs för att skapa 

gemensamma riktlinjer för alla nationer om vilka rättigheter alla människor i världen 

skall ha. Dessa kungjordes 1948 utan hänsyn till länders olika trosuppfattning eller 

politiska åsikter, alla skall följa dessa rättigheter. Kortfattat står det att alla människor 

skall oavsett etnicitet, social bakgrund och religion, få likvärdig bedömning och 

likvärdigt bemötande. Alla människor är födda med samma förutsättningar och med 

samma rättigheter och ingen har rätten att sätta sig över någon annan. Värdegrund är 

någonting som ett samhälle eller en kultur bygger sina sociala regler på. Värdegrunden i 

Lpo 94 bygger på det svenska samhällets demokratiska grund och syftet med Lpo 94 är 

som tidigare nämnt att den ska se till att skolan och alla som verkar inom skolan skall 

förmedla denna värdegrund till eleverna så att de utvecklas till goda samhällsmedborgare 

som i sin tur kan förmedla detta arv vidare till nästa generation.  

 

1:4 Tidigare forskning om ungdomslitteratur 

Den tidigare forskningen om ungdomslitteratur sträcker sig över flera år och ämnen. 

Bland annat har en studie skrivits 2009 av Mia Frank om hur flickors sexualitet framställs 

i ungdomsromaner, Frigjord sexualitet. I denna studie ifrågasätter hon varför pojkarnas 

sexualitet är mer accepterad än flickornas i svensk ungdomslitteratur. Franck kritiserar 

den sexuella normen i de flesta svenska ungdomsromaner.  

 Andra undersökningar har gjort avstamp i hur de olika karaktärerna 

framställs i gemenskap med andra. I boken Ungdomsboken finns ett urval av artiklar som 

tar upp ungdomslitteraturen. Ett exempel på detta finns i en artikel skriven 1984 av Vivi 
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Edström, ”Det gäller pappa- fäder och döttrar i ungdomsboken”, om hur relationen 

mellan fäder och döttrar har ändrats genom åren. Relationen har gått från en auktoritär 

och kontrollerande roll i familjen till andra roller, till exempel vägledare, kompis eller 

svag figur som behöver dotterns hjälp för att överleva. Vivi Edström har gjort många 

undersökningar om ungdomsromaner och tagit avstamp i flera olika ämnen. Ur samma 

artikelsamling som de tidigare har hon skrivit en artikel, ”Värderingar i 

ungdomslitteraturen”, i den diskuterar hon bland annat om hur boken Nils Holgersson tar 

upp värderingar. Att den inte bara är skriven som en geografibok utan även som en 

uppfostrande roman och hur läsaren får följa Nils Holgerssons utveckling från elak pojke 

till en väluppfostrad och snäll pojke. I denna undersökning diskuterar hon även hur 

flickor framställs i ungdomslitteratur och vad de har för roll.  

 Många olika teman i ungdomsromaner har undersökts och ett exempel på 

detta är Ying Toijes-Nilsson som har gjort en undersökning om hur vänskap skildras i 

ungdomsromaner. 1984 skrev hon artikeln ”Vänskap i ungdomsböcker, hjältemod eller 

samtalsterapi”. Även temat skola har belysts av Rigmor Granlund-Lind i hennes artikel 

””Krossa den skändliga” skolan i ungdomsboken” som skrevs 1983. I denna artikel har 

hon undersökt hur skolan som motiv skildras i fjorton utvalda ungdomsböcker. 

 Det här är bara ett litet urval av undersökning som gjorts på 

ungdomslitteratur genom tiderna. Anledningen till varför jag valde att nämna dessa var 

för att de tar upp liknande frågor som jag tar upp med min undersökning. De undersöker 

teman och relationer i ungdomsböcker något som jag, i min undersökning, ställer mot 

värdegrunden i Lpo 94.  

1:5 Material/Urval 

1:5:1 Hur jag fick fram mitt material 
Jag bad alla svensklärarna, på en högstadieskola på Värmdö, att göra ett urval av deras tre 

till fem mest använda ungdomsromaner i helklass. Detta för att få fram de böcker som 

används i nuläget på skolan. Fem lärare svarade och utifrån deras svar fick jag fram 15 

olika titlar, varav tre inte var ungdomsromaner och en var en novell. Dessa kunde jag då 

utesluta helt. De fyra ungdomsromer som jag nu har valt var de som användes oftast av 

flest lärare i helklass under höstterminen 2009. Det som gör denna skola så intressant att 
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undersöka den använda litteraturen på är för att den är väldigt homogen. Det är en skola 

som ligger i utkanten av Stockholm och där eleverna inte utsätts för så mycket olika 

kulturer än sin egna. Därför är det viktigt att de böcker som används kan förmedla 

någonting nytt så att eleverna kan komma i kontakt med andra världar och kulturer via 

litteraturen.  

De ungdomsromaner jag har fått fram till min undersökning är:  

• Pojken som botade sömnen av Johanna Nilsson. Denna bok publicerades 2005. 

Johanna debuterade 1996 med Hon går genom tavlan, ut ur bilden som är delvis 

självbiografisk. Hon har skrivit fjorton böcker och mottog 2005 Frödingstipendiet, 

som är ett av de största litteraturpriserna i Sverige och delas ut varje år sedan 1923 

av Uppsala studentkår. 

• Alex Dogboy av Monika Zak. Denna bok publicerades 2002 och har en 

fortsättning som heter Den tredje kärleken och gavs ut 2005. Monika Zak fick 

inspiration till denna bok när hon åkte på reportageresa till Honduras och fick 

träffa några gatubarn. Hon har baserat denna bok på ett av de gatubarn som hon 

träffade. Alla händelser är tagna från deras verklighet och från deras berättelser.  

Monika Zak har skrivit ungefär 45 böcker varav de flesta utspelar sig i Central- 

eller Sydamerika  

• Vinterviken av Mats Wahl. Publicerades ursprungligen 1993 och har år 2008 

utkommit i ny utgåva. Mats Wahl mottog 1993 August-priset för Vinterviken. 

Augustpriset är ett svensktlitteratur pris som, sedan 1989 delas ut årligen av 

svenska förläggareföreningen. Mats Wahl har skrivit många verk med en 

repertoar som sprider sig från bilderböcker till vuxenromaner och även pjäser. 

Vinterviken kom ut som film 1996. 

• I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell. Denna publicerades 2003 och var 

Johanna Thydells debutroman och vann hon bland annat Augustpriset för denna 

bok 2003. Boken kom ut som film sommaren 2009. Hon har även gett ut sin andra 

bok Det fattas en tärning 2006 
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1:6 Metoden 

Jag har undersökt och sett närmare på värdegrunden i Lpo 94, sedan har jag plockat ut 

valda delar ur värdegrunden som jag vill applicera på litteraturen. Jag har sedan 

analyserat varje ungdomsroman för att se om dessa följande värden, tagna från 

värdegrunden, kommer till uttryck i böckerna: 

• Människolivets okränkbarhet 

• Individens frihet och integritet 

• Alla människors lika värde 

• Jämställdhet mellan kvinnor och män   

• Solidaritet med svaga och utsatta.  

Dessa fem punkter har jag tagit från det första avsnittet ur ”grundläggande värden” ur 

Lpo 94 (Lpo 94:3). Vad innebär då dessa begrepp? Vid närmare läsning av Lpo 94 

framkommer det att alla människor oavsett kön, religion, etnicitet, familj, social bakgrund 

med mera skall ha samma förutsättningar i livet. Att all diskriminering, så som kränkning 

av den egna personen eller dess livsstil eller fysiskt våld är oacceptabelt. Det är skolans 

ansvar att fostra eleverna och att förmedla denna värdegrund som skolan och samhället 

vilar på.  Även de som utövar diskriminering av något slag ska mötas med respekt och de 

skall ”mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Lpo 94:3) så att 

diskrimineringen och okunskaper om andra människor och kulturer kan ändras.  

• Människolivets okränkbarhet innefattar att varje människa ska kunna utföra sina 

mänskliga rättigheter, så som yttrandefrihet och religionsfrihet, utan att bli kränkt 

eller trakasserad för sina åsikter eller tro. Även att varje människa har rätt att leva 

sitt liv utan att bli nedtryck eller kränkt av en annan.  

• Individens frihet och integritet, visar på att ingen människa kan styra över en 

annan, alla individer har rätt till sin frihet och ingen människa får berövas sin 

frihet. 

• Alla människors lika värde innebär att alla människor föds fria och att alla har 

samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion och social 

bakgrund. Att alla människor ska få samma chans till ett värdigt leverne som att 
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kunna leva sitt liv med samma förutsättningar. Att alla människor har friheten att 

göra sina egna val i livet och att alla har lika valmöjligheter. Människors lika 

värde innebär även att alla människor har rätt till en utbildning, ett yrke och att 

kunna leva sitt liv utan att bli kränkt eller ansedd mindre värd. Även att alla 

människor ska ha samma chanser och möjligheter att ändra sina liv och rätten att 

kunna göra egna val och kunna bestämma över sitt egna liv. Dessa val ska dock 

göras med hänsyn till andra människor och deras rättigheter. 

• Jämställdhet mellan män och kvinnor innebär att oavsett kön skall alla individer 

behandlas lika. Män och kvinnor har lika rätt till jobb och utbildning samt att 

oavsett kön skall varje människas åsikt och tankar räknas som lika värda.  

• Solidaritet med svaga och utsatta betyder att de människor som har det bättre ställt 

eller har en högre status i samhället på grund av olika anledningar, skall känna 

medlidande och hjälpa de människor som inte har det lika bra ställt. En annan 

individ skall inte sätta sitt egna liv högre än ett annat på grund av ekonomiska 

skillnader eller social status. 

1:6:1 Analysmetod 
Jag har använt mig av ett analysschema som jag har konstruerat utifrån ett vanligt 

romananalysschema. Jag har tittat på böckernas olika teman, hur de olika personerna 

framställs, hur den sociala miljön ser ut och hur auktoritära personer framställs i 

böckerna. Utav detta resultat från de enskilda böckerna har jag jämfört resultatet med 

värdegrunden i Lpo 94. Jag har ställt mitt resultat mot de fem tidigare nämnda utdragen 

från Lpo 94 för att sedan analysera om de undersökta ungdomsromanerna tar upp 

värdegrunden.  

 Det analysschema jag har utgått ifrån när jag läst böckerna är till för att 

lättare kunna identifiera vad som är väsentligt och kan kopplas till värdegrunden.  

• Bokens tema. Vilket budskap och motiv förmedlar boken? 

• Personskildring. Hur skildras de unga i boken? Är det några skillnader mellan 

kvinnor och män? Vilka sociala skillnader finns det mellan personerna? 

• Vilka fördomar kommer till uttryck?  

• Synen på auktoriteter. Vad har föräldrarna och andra auktoritära personer för roll? 

• Bokens miljö. Vad är accepterat av samhället enligt boken? 
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• Hur skapas gemenskap i boken? 

Dessa frågor har jag ställt när jag har läst varje enskild bok för att kunna undersöka 

huruvida böckerna överensstämmer med värdegrunden i Lpo 94. 

 

2. Resultat 

Jag börjar med att kort sammanfatta varje bok och sedan diskutera dem. Efter att varje 
bok är behandlad sammanfattar jag böckerna och diskuterar deras gemensamma drag.  

2:1 Pojken som botade sömnen 

2:1:1 Parafras 
Boken handlar om Jonatan som är tolv år. Han har en tvillingsyster Bella som har hamnat 

i koma efter att hon blev påkörd av ett ”fyllo”. ”Fyllot”, som heter Elvis, kom undan och 

de få vittnena såg endast bilen. Jonatan försöker febrilt tänka ut hur han ska hjälpa sin 

syster och han lever i en slags dimma utan henne. Han lever i en värld av vidskeplighet 

just nu. Han tror att Bella dör om han inte sitter på hennes stol eller sitter på hennes gren i 

deras klätterträd en stund varje dag. Han gör allt för att Bella ska vakna. Jonatans 

föräldrar är nästan som spöken av sina forna jag. Även de lever i en dimma och tänker 

endast på Bella. Jonatan finns inte längre. Han känner att hans föräldrar inte ser honom 

längre, därför börjar han smita ut på nätterna när han inte kan sova. En av dessa sömnlösa 

nätter smiter han ut till ”gropen” som är ett övergivet industriområde där han och Bella 

har en hemlig plats. Just denna natt möter han Måns, som är en tjuv vars flickvän Mirjam 

har lämnat honom. De börjar prata och skapar en gemenskap i utanförskapet som de har 

både hamnat och försatt sig i. De beslutar sig för att hjälpa varandra. Jonatan hoppas att 

om han gör goda gärningar kommer Bella att vakna. Jonatan är kär i Naomi som går i 

hans klass. Det är hon som berättar för honom att hennes mormor hade sagt till henne ”att 

när någonting hemskt har hänt så måste man göra någonting väldigt bra så att det där 

hemska läker” (Nilsson 2005: s.59). Det är det Jonatan försöker göra. Med hjälp av 

Naomi och hans vän Hugo hjälper han Måns och Måns hjälper Jonatan att sätta dit 

”fyllot”. När Jonatan har gjort allt han kan tänka sig för att Bella ska vakna ser han fler 

ljusa än svarta fåglar och en helt vit en dag. När sedan Jonatan hälsar på sin syster på 

sjukhuset får han verkligen lön för mödan. Bella vaknar. 
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2:1:2 Diskussion 
Ur denna bok har jag kunnat urskilja ett par tecken som signalerar på värdegrunden. 

Framförallt tas alla människors lika värde tas upp i denna bok. Boken tar upp hur Jonatan 

kämpar för att rädda sin syster samtidigt som han kämpar för att återfå sitt vanliga liv. 

Efter att Jonatans syster hamnat i koma håller han tillbaka sig själv. Han söker sig bort för 

att kunna sörja sin syster eftersom han inte tror att hans föräldrar kommer orka med att 

förlora sin son också. Därför håller han ihop sig själv inför sina föräldrar trots att allt han 

vill göra är att skrika och sparka och på så sätt få ut sin ångest. ”Mamma sitter mest och 

biter på naglarna. Jag vill plötsligt bara skrika och gråta. Men det gör jag inte. De skulle 

inte orka med det också” (Nilsson 2005:43). Men mest vill han att hans föräldrar ska se 

honom och förstå att han behöver hjälp och stöd i sin sorg. Han tycker till exempel att 

även hanborde ha blivit sjukskriven från skolan, som han anser vara jobb, så som hans 

föräldrar har blivit sjukskrivna från sina jobb. Han verkar inte ha samma rätt att sörja 

eftersom han är ung. Hans föräldrar ser inte hans behov utan de gör antaganden om vad 

han behöver utan att fråga honom. Att känna att man inte syns eller får den hjälp man 

behöver kan vara ytters nedslående. Jonatan känner sig helt ensam tills han träffat Måns. 

Måns har hamnat utanför ramarna och har inte lyckats ta sig tillbaka och därför valt ett liv 

utanför. Denna gemenskap mellan dessa två är som ett rop på hjälp. Jonatan behöver 

någon som hjälper honom igenom vardagen, någon som distraherar honom från den 

smärta han känner. Måns behöver någon, trots att han inte anser att han behöver någon, 

som ger honom en chans i livet. Någon som accepterar honom och anser att han är viktig. 

Tillsammans hittar de en balans och lyckas hjälpa varandra. De ger varandra en chans och 

tillåter varandra att vara sig själva. Att få vara sig själv är en viktig del av mänskligt 

värde.  

Att bryta sina förutfattade meningar är någonting som tas upp i boken. När 

Jonatan först möter Måns ser han honom som en tjuv. Hans förutfattade mening om Måns 

blir tillslut krossad när han börjar umgås med honom. Han upptäcker att Måns är en tjuv 

som trots detta är ledsen, han är en tjuv med känslor, alltså måste han ångra det han har 

gjort. Men Måns har en annan syn till en början på sitt val att vara tjuv. Han anser att livet 

som tjuv ger honom en massa frihet. Dessutom har han aldrig fått en chans av samhället, 

så varför ska han hjälpa och vara en god samhällsmedborgare? Men efter att ha umgåtts 

med Jonatan och att hans flickvän Mirjam ställer krav på honom om att ändra sin livsstil, 
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förstår han att det han gör inte är rätt. Jonatans förutfattade meningar om Elvis förändras 

efter ett tag. När Jonatan drömmer om att han slår Elvis krymper Elvis, han blir ynklig 

och ber om hjälp, då slutar Jonatan att slå. Jonatan vaknar då upp ur drömmen förvirrad 

och fundersam över hur människor fungerar. Till och med Måns förklarar för Jonatan om 

hur alkoholister är beroende och med andra ord fast. De klarar inte att leva utan 

alkoholen, precis som Jonatan inte klarar av att leva utan Bella. När Elvis bekänner sin 

skuld gör han det med ånger och rädsla. Det visar på att trots att en människa kan göra fel 

val i sitt liv, eller har blivit tvungen till att ta fel val så är de fortfarande människor och 

har rätt till en värdig bedömning, samt att de fortfarande har rätten att bestämma över sitt 

egna liv.  

Hur skildras då personerna i boken? Män och kvinnor skildras här lite olika. 

Jonatans mamma och pappa har i boken väldigt stereotypa roller. Hans två föräldrar är 

varandras kontraster. Mamman är glad, lite vild och till utseendet kort och smal, pappan 

är allvarlig, lite tam, kort och lite tjock. Mamman framställs som ljus med ljusa kläder 

och en mjuk och vårdande personlighet, medan pappan beskrivs mer som mörk, allvarlig 

och lugn. När Bella hamnar i koma får de motsatta roller igen. Mamman blir tyst, äter 

ingenting och försvinner in i deckarseriernas värld på tv. Pappan äter desto mer, speciellt 

choklad, han isolerar sig ännu mer och försvinner in i sitt arbetsrum och pysslar med sina 

frimärken. Dessa två skildringar stärker den stereotypa synen på män och kvinnor. Män 

är allvarliga och stränga medan kvinnor är svaga och vårdande. Just dessa stereotypa 

bilder bidrar inte till att öka medvetenheten om jämställdhet mellan könen. De stärker 

mer de stereotypa bilderna som finns i dagens samhälle. Boken visar dock en 

familjesituation som många kan känna igen sig i, om jag bortser från att hans syster har 

hamnat i koma.  

2:2 Alex Dogboy 

2:2:1 Parafras  
Vi får träffa Alex, ett gatubarn i Honduras, när han, för sin hund Emmy, berättar sin 

historia om hur han hamnade på gatan. Han berättar om hur han först blir övergiven av 

sin mamma och sedan sin pappa. Han bor hos sin moster och börjar förakta sin moster 

och hennes familj, trots att de inte har gjort honom något ont. Vändpunkten för Alex 

kommer när han träffar ett gatubarn som heter Råttan, som berättar att livet på gatan är 
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”ett fett liv”. Alex beslutar sig för att lämna sin moster och börja ett nytt liv på gatan. 

Men Alex märker fort att livet på gatan inte är så ”fett”. Han utsätts för misshandel, 

kidnappning och kraftig hunger. Men han lär sig att överleva och hans mål och dröm är 

att hans mamma ska hitta honom och ta med honom till USA. Alex följs av sina hundar, 

Emmy, som han hittade halvdöd på en soptipp, och Canelo, som han stal från en verkstad. 

Tillsammans är de en familj, tillsammans med hundarna känner han sig trygg och älskad. 

Alex möter många olika människor som hjälper honom under hans liv på gatan. Dessa 

människor och hundar utgör hans nya familj och när han förstår att hans mamma inte 

kommer att hämta honom inser han att han har det bättre boendes på gatan tillsammans 

med sina hundar och med dessa människor, som älskar och bryr sig om honom, omkring 

sig. 

2:2:2 Diskussion 
Denna bok behandlar människovärde väldigt mycket. Boken tar upp alla de fem 

punkterna ur värdegrunden som jag har valt att belysa. Hur Alex inte anses ha lika värde 

som resten av människorna bara för han lever på gatan. Alex blir bemött som alla andra 

gatubarn, med bortvända blickar. De sociala reglerna för de fattiga och utsatta är att de 

behöver sköta sig själva och inte märkas. Samhället vill inte veta av dem. Om de märks 

eller gör väsen av sig blir de bortskickade eller misshandlade. När Alex först börjar sitt 

liv på gatan, innan han har lärt sig reglerna, går han för långt. Han blir för modig och 

smiter in på en restaurang och äter av resterna på en tallrik, efter att ett par har gått. Alex 

lär sig den hårda vägen att gatubarn inte får synas eller märkas. Alla ska sköta sitt och 

framförallt inte beblanda sig med personer från en annan klass. Alex och hans vänner är i 

en grupp för sig och får verkligen inte beblandas med andra. Människorna runt omkring 

ignorerar och väljer att inte se. Alex har enligt samhället inget värde. Han har inga 

rättigheter och kan på så sätt bli behandlad hursomhelst. Alex lever på gatan med sina 

hundar, de är de enda som han litar på. Han har sjunkit genom de olika nivåerna som 

finns i samhället och har hamnat på samma nivå av värde som hundarna. Han liknas vid 

ett djur på gatan. Ett oönskat djur som enligt samhället skräpar ner och är i vägen. Även 

fast han valde ett liv på gatan är det levernet inte ansett vara ett värdefullt liv. Alex blir 

redan från sina första sekunder i världen ansedd vara mindre värd. Han föds med tofsar 

på öronen och är minst i familjen. Dessutom väljer hans mamma att ta med alla hans 

syskon till USA förutom honom. Alex blir lämnad med sin pappa som även han lämnar 
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honom. Han gör sedan ett aktivt val att lämna sin moster för att leva på gatan. Just detta 

val som han gör är visserligen ett bevis på att han har rätten att stå för sina val. Däremot 

blir hans val inte förstått av andra.  

Alex låter sig själv inte förfalla trots att samhället går emot honom. Det är 

hundarna och de fåtal människorna som han litar på som hjälper honom att klara sig 

genom livet. På något sätt lyckas han trotsa samhället med dess hat och förtryck mot 

gatubarn genom att fortsätta att leva på gatan och inte vilja ändra sig. När han väljer bort 

att bo på barnhem och bli en del av samhället igen klarar han inte av att leva inomhus. 

Han står inte ut med väggar och tak runt sig. Han har acklimatiserat sig till ett liv 

utomhus, ett liv på gatan. Han har accepterat och väljer detta liv. Att aktivt kunna välja 

sin livssituation oavsett vilken den är ett grundläggande värde. Alex valde att lämna sin 

moster och bekvämligheten av att ha ett hem och mat på bordet. Anledningen till att han 

lämnade den tryggheten var för att den inte var hans. Han kände sig varken trygg eller 

hemma där. Alex valde ett liv på gatan, visserligen med naiva ögon men han gjorde ett 

eget val. Att alla människor är födda fria och har rätt till fria val och ett liv i frihet 

kommer mest till uttryck i Alex Dogboy när Alex utsätts vid ett tillfälle för försök till 

människohandel. Alex och några andra pojkar blir lockade av en utlänning med kläder 

och mat. Pojkarna blir iordninggjorda för försäljning utan deras vetskap. De blir 

anpassade efter köparnas efterfråga. Detta är ett exempel på hur gatubarn blir behandlade, 

de är varor. Syftet med dem är att de ska tillfredsställa andras behov och helt bortse från 

sina egna. De säljs helt enkelt som slavar, de har inga egna rättigheter och de har 

ingenting att säga till om. Detta går verkligen emot både värdegrunden men även FN:s 

deklaration för mänskliga rättigheter. Att varje människa är sin egen individ och ingen 

har rätten att neka en person sin individuella rätt. Det är det som händer med Alex och de 

andra pojkarna.  

 

2:3 Vinterviken 

2:3:1 Parafras  
Det är sommaren innan ettan i gymnasiet och vi får möta John-John som spenderar sina 

sista dagar på sommarlovet vid Vinterviken med sin barndomsvän Sluggo och tittar ut 
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över segelbåtarna som åker förbi. På andra sidan vattnet ligger Bromma, där bor de rika 

och ”de andra”. Hemma hos hans mamma bor Skithuvudet. Han är alkoholist som 

utnyttjar John-Johns mamma och även hans syster. Han trycker ner John-John och anser 

att han lever på sin mammas bekostnad, är otacksam och inte visar respekt. Sluggo och 

John-John är ett omaka par, John-John är mörkhyad och Sluggo har lite rasistiska 

tendenser. Men de har känt varandra länge och är som bröder.  Tillsammans gör de det 

som faller dem in, de brukar sno och har inte så mycket respekt för auktoriteter. 

Vändningen för John-John kommer när han och Sluggo stjäl en kanot och paddlar över 

till andra sidan, till Bromma. Där förändras allt. John-John och Slugga räddar en flicka 

från att drunkna och John-John träffar Elisabeth. Sluggo däremot memorerar koden till 

huset och eftersom de är ”bröder” följer John-John med Sluggo och gör inbrott när 

familjen inte är hemma. Efter sommaren hamnar Elisabeth och John-John i samma 

gymnasieklass och de inleder en relation. Men John-John känner sig aldrig tillräkligt bra 

för henne. Hon är en överklasstjej som bor i ett fint villaområde. Han är en 

arbetarklasskille utan pappa och bor i förorten. Elisabeth får reda på att John-John var 

med vid inbrottet i hennes hus och gör slut med honom. Efter uppbrottet försöker John-

John att göra allt för att få tillbaka Elisabeth. John-John blir helt förstörd och tillråga på 

allt så flyttar ”Skithuvudet” in igen, trots att han har haft ihop det med Lena, John-Johns 

syster. Efter det flyttar John-John hem till sin mormor. Han försöker hålla sig undan 

Elisabeth men efter ett tag klarar han sig inte utan henne. John-John försöker få 

Elisabeths uppmärksamhet. Tillslut vänder lyckan för John-John och alla hans försök att 

få tillbaka Elisabeth lyckas. 

2:3:2 Diskussion 
John-John är offer för kränkningar men lyckas ställa sig över dem. John-Johns mammas 

pojkvän gör allt för att trycka ner John-John och har gjort det ända sedan han flyttade in 

hos John-Johns mamma. ”Skithuvudet” har slagit honom, hotat honom och kallat honom 

oduglig och anklagar honom för att snylta av sin mamma. Ju äldre John-John har blivit 

desto mer har kränkningarna och hoten ökat och blivit värre. Men istället för att ta åt sig 

av kränkningarna och börja tro på dem själv står John-John emot dem och försöker 

istället bevisa motsatsen. Det är hatet till Skithuvudet som driver John-John att bli någon, 

att komma bort från förorten. Detta bevisar, att när en person tror på någonting så pass 

starkt och lever med hopp om att det blir bättre lyckas inte andra människor att kränka en. 
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Motsatsen till dessa karaktärer är John-Johns mamma och syster, som även de blir 

nedtryckta och kränkta av Skithuvudet. Till skillnad från John-John tar de till sig 

kränkningarna och förlikar sig med dem. De är inte lika starka som John-John och orkar 

inte stå emot hans kränkningar. Skithuvudet manipulerar dem genom att få dem att känna 

sig mindervärdiga och tro att han gör dem en tjänst genom att var med dem. Skithuvudet 

är ett praktexempel på en människa som behöver manipulera och trycka ner andra för att 

känna sig värdefull, viktig och behövd. I hela boken skildras männen som hårda och 

grova, medans kvinnorna porträtteras som antingen svaga eller mystiska. John-Johns 

mamma och syster skildras som svaga kvinnor som inte klarar av att leva utan en man. 

Båda kvinnorna är beroende av Skithuvudet. Han har lyckats manipulera dem så att de 

tror att han är den enda som kan älska dem. John-Johns mamma gör allt för Skithuvudet 

men får ingenting tillbaka.  

När Skithuvudet kom hem från anstalten utanför Katrineholm hade 

mamma lagat oxrullader, som är hans favorit mat. (…) när han kom 

hem var han full som ett ägg och somnade på soffan. När hanvaknade 

var mamma ledsen och Skithuvudet gick igång. ”Här kommer man 

hem och det enda som möter en är sura miner och tårar. Har man inte 

förtjänat bättre, jag bara undrar?” Mamma värmde rulladerna och 

Skithuvudet klagade på att såsen var bränd. (Wahl 2008:196).  

Här syns det tydligt att Skithuvudet inte behandlar John-Johns mamma jämlikt. Han 

förväntar sig att hon ska göra allt för honom medan han inte behöver göra någonting. 

Dock anser han att han gör mer och när hon klagar skäller han ut henne för att vara 

otacksam. Skithuvudet ger sig även på John-Johns syster Lena. I början av boken när 

John-John kommer hem hör han hur Skithuvudet våldtar Lena. Lena säger ifrån men inte 

tillräkligt övertygande. Dessutom fortsätter Lena att träffa Skithuvudet efter att John-John 

sparkat ut honom.  

 Just synen på kvinnor som vissa av de manliga karaktärerna har i boken är 

riktigt grova. Sluggo ser på kvinnor som objekt. Han kallar Lena för ”en läckerbit” som 

om hon vore någonting man köper när man är sugen på någonting gott. John-John är 

dessa karaktärers kontrast. Han älskar kvinnor, han gör allt för dem och för att få vara 

nära dem. Han blir frustrerad på sin mamma och syster när han ser hur de låter sig kuvas 

av ett skithuvud. Han hatar Skithuvudet för att han har tagit hans mamma och syster ifrån 
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honom. John-John sätter kvinnorna på en piedestal. Jämfort med Sluggo kallar han sin 

syster för ”min sötaste syster och min käraste vän” (Wahl 2008:7). John-John skriver 

dikter om hur han åtrår kvinnan, men istället för att kalla dem läckerbitar, kallar dem för 

”mina systrar”. Han känner sig jämlik med kvinnor. John-John är visserligen sexton år 

och är full av hormoner så när han talar om sina systrar är det mest om deras kroppar och 

om hur mycket han åtrår dem. Han älskar allt, deras hår, hud, lukt och bröst. Även John-

John ser kvinnor som ett objekt på ett sätt, men jämfört med Sluggo och Skithuvudet som 

ser kvinnor som objekt som ska tillfredställa deras behov. John-John ser dem som 

mystiska varelser vilka han längtar efter att vara nära och lära känna. När han träffas 

Elisabeth får han chansen att komma nära en sådan mystisk varelse. Han beundrar hennes 

sinne lika mycket som han beundrar hennes kropp. Hon lyssnar på klassisk musik, röker 

och har ett mer sofistikerat språk. Hon kommer från andra sidan Vinterviken, med andra 

ord en helt annan värld än den John-John kommer ifrån. Han kommer från förorten där 

han bor antingen med sin mormor eller med sin mamma. Elisabeth kommer från 

Bromma, hon har rika föräldrar och bor i ett stort hus. Hon kommer från en annan värld 

och har andra förutsättningar än vad John-John har. John-John känner sig mindre värd på 

grund av detta och behöver hävda sig mer. Det visar sig rätt tydligt när några killar i 

skolan börjar provocera John-John och kalla honom CP-etta, de försöker även stöta på 

Elisabeth och ifrågasätter varför hon vill vara med honom. John-John blir då själv osäker 

på Elisabeths känslor och svarar på deras provokation genom att slå tillbaka. Genom att 

göra det hävdar han sig och visar att han är stark och värdig att vara med henne.  

 Det är John-John och Elisabeth som bryter mot den stereotypa bilden av 

könen som boken förmedlar. John-John är visserligen boxare och hamnar i slagsmål 

ibland, men han är väldigt känslofull, han är snabb med att berätta för Elisabeth att han 

älskar henne. Han skriver dikter. Elisabeth framställs visserligen som ganska svag i vissa 

avseenden men står på sig mer än till exempel John-Johns mamma och syster. Hon säger 

ifrån och verkar veta vad hon vill ha, och ser dessutom till att hon får det.  

2:4 I taket lyser stjärnorna 

2:4:1 Parafras  
Jenna är tretton år och är ingen speciell. Hon vill vara speciell, men ändå inte. Jennas 

mamma har cancer och blir bara sämre och sämre. Jenna vill vara speciell, men inte vara 
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”Jenna med den cancersjuka mamman”. Hon vill bli sedd av Sakke, han med det svarta 

håret och fina ögonen. I Jennas klass och i samma lägenhetshus bor Ullis, skolans 

populäraste tjej, hon är snyggast och har de bästa festerna. Jenna är någon som går i Ullis 

klass men inte någon av hennes kompisar. Ullis mamma ”Moderna-morsan” är alkoholist 

men ingen tycker synd om Ullis, hon visar sig aldrig sårbar. Vi får följa Jenna i ungefär 

sex månader och under dessa månader förändras allt för Jenna, både bra och hemska 

förändringar. Jenna försöker bryta sig loss från hemmet men känner skyldighet gentemot 

sin sjuka mamma. När Jenna och Ullis börjar umgås kan Jenna vara tonåring och 

”vanlig”, hon går på fester och dricker och hänger med de ”coola” på skolan. Hon är inte 

längre Jenna med den sjuka mamman, utan Jenna, Ullis kompis. När sedan Jennas 

mamma dör är det Ullis som gör det alla andra inte gör, hon gråter med Jenna istället för 

att beklaga sorgen. Hon tar hand om Jenna och låter henne vara ledsen utan att vara 

obekväm. Jenna har tack vare Ullis fått ett liv utanför hemmet och bortom sin sjuka 

mamma, det är detta som får Jenna att fortsätta leva efter sin mammas död. 

2:4:2 Diskussion 
Jenna är osynlig i skolan. Hon är inte del av det ”coola” gänget. Men till en början bryr 

hon sig inte. Hon trivs bra med att vara Jenna, hon är nöjd med att spendera sina 

helgkvällar hemma med sin mamma och sin kompis Susanna. Hon vill vara med sin 

mamma så mycket som möjligt eftersom hon är sjuk, och hon känner ett ansvar att ta 

hand om henne, Jenna vill inte att hennes mamma ska vara ensam. När sedan Jennas 

mamma insjuknar mer börjar Jenna söka sig mer hemifrån. Speciellt när hennes mormor 

kommer och hjälper till. Jenna börjar känna att hon har förlorar delar av sitt ungdomsliv 

när hon har tagit hand om sin sjuka mamma. Hon får skuldkänslor över att hon inte vill 

vara hemma och hjälpa till. Samtidigt vill hon bara vara en ”normal” tonåring och göra 

”normala saker” så som att gå på fester, bli full och hångla med någon kille. När Jennas 

mormor börjar engagera sig mer och mer samt börjar ställa högre krav på Jenna, börjar 

hon motsätta sig. Det är ingen som har frågat Jenna om vad hon vill. När sen Jenna börjar 

bryta sig loss från hemmet hittar hon Ullis. Relationen mellan Jenna och Ullis är speciell, 

båda är på ett sätt beroende av varandra. Jenna och Ullis är varandras motsatser till en 

början, Jenna är nästintill osynlig i skolan medans Ullis är populär. Det är när Ullis får 

reda på att Jennas mamma är sjuk som deras vägar möts. Ullis börjar söka kontakt med 

Jenna. När de börjar umgås är de precis vad de behöver. Ullis behöver någon som 
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accepterar henne för den hon är. Trots att hon är populär och klassens festfixare, är hon 

otroligt osäker och längtar efter att vara ”normal”. Jenna å andra sidan behöver en 

verklighetsflykt. Hon behöver känna sig som en ”normal” ungdom. Hon behöver också 

känna sig mer ”normal”. Båda flickorna ligger på varsin extrema sida av ”normalkurvan”, 

den ena är tråkig och nästan osynlig medans den andra är häftig och väldigt synlig. 

Tillsammans hittar de en balans och blir på något sett normala.  

  

2:5 Gemensamma drag 

2:5:1Människolivets okränkbarhet 

Denna del av värdegrunden tas upp i både Alex Dogboy och Vinterviken där både Alex 

och John-John blir nedtryckta av andra. Alex blir nedtryckt av hela samhället som inte ser 

honom och som avskyr hans närvaro. Hela samhällets normer och styrning är emot att 

han finns. För John-John är det inte riktigt hela samhället som är emot honom utan mest 

hans mammas pojkvän, Rolf, eller som John-John kallar honom, Skithuvudet. Han 

trycker ner och kränker John-John så fort han får chansen. Att varken John-John eller 

Alex accepterar dessa kränkningar utan fortsätter att kämpa för sina val och viljor visar 

deras styrka. De vägrar att låta sig tryckas ned av andra och får istället mer styrka att 

bevisa motsatsen. John-John kämpar för att komma hemifrån och bli känd, han trotsar 

Skithuvudets antaganden och försök till att trycka ned honom med att han aldrig kommer 

att bli någonting. Alex trotsar samhället genom att fortsätta att leva på gatan och 

dessutom vara nöjd med det. Alex fortsätter att leva på gatan trots problemen som 

kommer att uppstå, men han trivs där och inser att så länge han har några goda människor 

omkring sig så löser allt sig.  

2:5:2 Individens frihet och integritet  
I böckerna I taket lyser stjärnorna och i Pojken som botade sömnen ser vi dessa två 

individer, Jenna och Jonatan som kämpar för en någorlunda normal vardag. Båda går och 

bär på en enorm sorg och gör allt för att hjälpa sin familj. Jenna vill finnas där för sin 

cancersjuka mamma, medans Jonatan vill hjälpa sin syster som ligger i koma. När all 

denna hjälp tillslut blir för övermäktig för dem, börjar de söka sig bort från hemmet i 

hopp om att få tillflykt i vardagen. När de då släpper sitt engagemang för en liten stund 
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bara för att känna sig normala och levande får de skuldkänslor. Jonatans föräldrar och 

Jennas mormor skäller ut dem och säger att de inte hjälper till och att de bara gör saken 

värre. När de i själva verket har lagt ner all sin tid och energi på att hjälpa andra. 

2:5:3 Alla människors lika värde 
Varje människa ska ses som en individ som var för sig är lika värda, i alla bemärkelser. 

Men för att mäta värdet hos en individ är det svårt att undgå en jämförelse mot en annan 

eller flera individer. I denna jämförelse ligger det en dold värdering.  

 Att inte synas, att inte finnas till i andras ögon är ett problem som uppstår i 

alla fyra böcker. Jonatan och John-John känner sig inte sedda av sina föräldrar, Alex är 

osynlig för hela samhället, Jenna är osynlig i skolan.  Även Måns i Pojken som botade 

sömnen är osynlig för samhället. Måns, John-John, Sluggo och Alex har alla detta 

utanförskap gemensamt. De är alla utanför samhällets ramar och identifierar sig med 

utanförskapet. Det är alla, förutom Sluggo, som försöker bryta denna stämpel de har fått 

genom att var utanför. John-John försöker trots sin stämpel att slå sig fri från förorten och 

bli någon.  

 Jonatan och Jenna har relativt lika situationer. Jonatan försvinner i sig själv 

när Bella hamnar i koma precis som Jenna. Båda två behöver bearbeta en svår sorg. Båda 

söker efter en gemenskap som kan ersätta den förlust de har genomgått. Jonatan söker 

efter gemenskap bortom normen och det som är accepterat av samhället. Jenna gör i det 

här fallet tvärtom. Hon söker kontakt i den accepterade delen genom att söka kontakt med 

Ullis. 

  Majoriteten av böckerna utspelar sig i en skolmiljö där skolans sociala 

miljö bestämmer vem som har status. Det är bara i boken Alex Dogboy som det är tydligt 

att det är det stora samhället som stöter bort de svaga. I de andra tre böckerna är det 

utvalda personer som bestämmer. I boken I taket lyser stjärnorna kämpar Jenna för att bli 

accepterad av de ”coola”. Jenna anses inte vara av högt värde eftersom hon inte följer 

reglerna, hon dricker inte på helgen, hon röker inte, hon har inte de senaste kläderna och 

hon är inte kompis med Ullis. Dessa regler är bestämda av dem som är coola på skolan, 

alltså är det de som bestämmer värdet på andra människor. De sätter sig över och ger 

varandra rätten att bedöma och kategorisera andra människor. I Vinterviken genomgår 
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John-John liknande problem. Han går dramalinjen på gymnasiet och blir trakasserad av 

ett gäng killar som går en annan linje. Alla som går estetiska linjen blir mobbade och 

kallade ”CP-etta”. Dessutom är John-John utsatt för trakasserier på grund av sin hudfärg. 

Han blir kallad för ”pepparkakan” och ”svartskalle”. I Pojken som botade sömnen är det 

inte Jonatan som är direkt utsatt för trakasserier utan en av hans klasskompisar Naomi. 

Hon är Zigenare och blir på grund av detta utfryst och kallad ”zigenarunge”. På grund av 

detta håller hon sig mest för sig själv. Hon försöker inte vara någon annan. Till skillnad 

från Jenna eller John-Johns mamma och syster bryr hon sig inte på samma sätt om vad 

andra tycker. Hon är trygg i sitt ursprung och sig själv. Istället för att slå tillbaka så som 

John-John gör ignorerar hon dem som mobbar henne. Men vid ett tillfälle när Jonatan 

först försöker prata med henne verkar hon skygg. Hennes starka yttre kanske endast är en 

tunn fasad som när någon kommer för nära lätt kan spricka. ”Vad läser du? Hör jag mig 

själv säga. Naomi rycker till och boken glider ur hennes händer och ner på golvet. Vi 

tittar på varandra. Hon ser rädd ut.” (Nilsson 2005:33). 

Motivet att alla människor, oavsett bakgrund fortfarande är människor 

genomsyrar många av böckerna. Några exempel som visar detta är, Måns, John-John, 

Elvis, Ullis och Alex. Alla dessa karaktärer har i böckerna ansetts vara mindre värda på 

grund av sitt beteende, bakgrund eller handlingar. Måns, Elvis och John-John anses vara 

brottslingar som inte kan någonting annat än att sno och förstöra för andra. Ullis däremot 

anses av Jenna och Susanna till en början vara korkad, dryg och lättfotad. Alex är bara 

gatans smuts. Alla dessa karaktärer visar sig vara motsatsen till deras första intryck i 

slutet av varje bok. 

2:5:4 Jämställdhet mellan kvinnor och män 
Det är egentligen mest Vinterviken som tar upp detta ämne genom att porträttera 

olikheterna mellan könen. Det är verkligen en tydlig uppdelning mellan starka män som 

slåss och är högljudda, medan kvinnorna är tysta och nedtryckta av männen. De som 

bryter någorlunda mot denna stereotypa bild av könen är John-John och Elisabeth. John-

John slåss visserligen och har gjort inbrott och andra mindre brottsligheter. Men han visar 

även en annan sida, han skriver dikter och är snabb med att förklara sina känslor för 

Elisabeth. Han vill dessutom lämna förortslivet bakom sig och har planer att bli 

skådespelare. Ingen av de andra manliga karaktärerna visa sina känslor eller talar om sin 
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framtid. Elisabeth följer inte heller mönstret hos de andra kvinnliga karaktärerna. Hon är 

starkare än John-Johns mamma och syster, hon står på sig och är mer reserverad med sina 

känslor. Inte förrän hon är säker på att John-John har känslor för henne vågar hon visa 

sina känslor.  

 De mer stereotypa könsrollerna ser vi däremot i Pojken som botade sömnen 

där Jonatans föräldrar porträtteras utifrån stereotypa könsroller. Mamman porträtteras på 

liknande sätt som kvinnorna i Vinterviken, hon är väldigt feminin och klär sig i ljusa 

färger. Hon är vårdande och, innan Bella hamnar i koma, närvarande. Jonatans pappa 

däremot framställs som hans mamma totala motsats. Han är butter och håller sig för sig 

själv när han får chansen. De andra böckerna behandlar inte könsrollerna i lika stor 

utsträckning.  

2:5:5 Solidaritet med svaga och utsatta 
I alla dessa fyra böcker är huvudpersonen en svag eller utsatt person. Ingen av 

huvudkaraktärerna har en hög status i samhället, och alla fyra kämpar för att bli 

accepterade. Istället för att de får hjälp och gehör från dem som är starkare och har mer 

inflytande, får de hjälp av andra svaga och utsatta. Alex får hjälp av andra gatubarn och 

vuxna som lever på gatan eller vuxna, som har låg status. John-John får hjälp av 

Elisabeth, som trots hennes familjs status inte hyser höga tankar om sig själv och kämpar 

med ett dåligt självförtroende. John-John får även hjälp och hjälper Sluggo som har 

accepterat att han aldrig kommer att vara en del av samhället.  Jonatan får hjälp av och 

hjälper Måns, en småtjuv som inte är accepterad av samhället. På samma sätt får Jenna 

hjälp av och hjälper Ullis som trots sin höga status i skolan kämpar med stora problem 

och vill mer än något känna sig normal. De är de svaga och utsatta som hjälper varandra. 

När de hjälper en annan svag hjälper de samtidigt sig själva. Detta visar sig tydligt i 

relationerna mellan Jonatan och Måns och hos Jenna och Ullis. Båda relationerna startar 

med fördomar, Jonatan har fördomar gentemot Måns eftersom han är en tjuv och Jenna 

har fördomar gentemot Ullis eftersom hon är så populär. Sedan när de lär känna varandra 

bättre inser alla att de behöver varandra. Jonatan behöver Måns för att fly verkligheten. 

Måns är en person som inte har någon anknytning till Jonatans familj. Han vet bara det 

som Jonatan berättar och tar därför hans parti. Jonatan hjälper samtidigt Måns med att få 
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tillbaka förtroendet för människor igen. Jonatan visar Måns att det är gynnsamt att hjälpa 

andra människor och Måns söker tillslut till polishögskolan för att få ordning på sitt liv.  

3. Slutdiskussion 

Efter att ha analyserat dessa böcker med värdegrunden som filter har jag insett att det 

finns mycket i böckerna som indikerar på värdegrunden i Lpo 94, men det är ingen av 

böckerna som gör det explicit. Detta anser jag dock vara någonting positivt. Som jag 

nämnde i början är det lika viktigt att litteraturen förmedlar någonting estetiskt och 

språkligt istället för att vara fula av moral. Böckerna låter värdegrunden ligga bakom 

deras handling och tema. I Alex Dogboy ligger varje människas lika värde dolt i temat, att 

överleva mot alla odds, och de andra händelserna i boken.  

Det jag har märkt när jag analyserat böckerna är att värdegrunden är ett 

svårt begrepp. Värde är ett ord som innefattar så otroligt mycket beroende på vem som 

talar om det. Värde är någonting som också relaterar till kultur och religion, därför 

behövde jag se vilka olika kulturer som återfanns i böckerna. I två av böckerna ser vi 

tydliga exempel på en viss kulturs värde. I boken I taket lyser stjärnorna är det en 

skolkultur som råder. Skolan är som ett eget samhälle med egna regler och värden. För att 

vara värd någonting behöver man uppfylla vissa kriterier. På denna skola behöver 

eleverna inte spendera särskilt mycket energi på själva skolarbetet utan lägger istället ner 

energin på kläder, fester, smink eller att vara kompis med rätt person. Jenna blir 

accepterad av detta samhälle genom att bli accepterad av Ullis, ”ledaren” av denna kultur. 

Innan är hon bara Jenna, en tjej, sen blev hon Jenna, Ullis kompis. Även i Alex Dogboy är 

det en annan än den svenska kulturen som råder. Boken utspelar sig i Sydamerika och där 

är behandlingen av gatubarn förskräcklig. Alex liv är lika lite värt som en hunds, och i 

Sydamerika är hundar knappt värda någonting. De har bara värde om de tillhör en familj. 

Kan värde då bero på om man tillhör någon? Jenna får värde när hon börjar umgås med 

Ullis och Alex får mindre människovärde när han skaffar hundarna. Det är liknande i 

Vinterviken och i Pojken som botade sömnen, där känner sig John-John ovärdig att umgås 

med Elisabeth, han förstår inte varför hon gillar honom. Han känner hela tiden att han 

måste hävda sig och bevisa sig värdig.  
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Problemet som uppstår när jag diskuterar värde är att jag ifrågasätter min 

roll i det hela. Vad har jag för rätt att anta att någon lever ett mindra värdigt liv än jag 

själv? Vem säger att Alex lever ett ovärdigt liv bara för han lever ett liv på gatan? Är 

Jenna mindre värd för att hon inte går på fester och är duktig i skolan? Är Måns och 

John-John mindre värda för att de stjäl och inte följer normen? Ingen av karaktärerna har 

det lätt. Alex blir jagad och hotat till livet. Jenna har en döende mamma och påstridig 

mormor som inte förstår. Dessutom är hon osynlig i skolan. John-John har en social 

stämpel på sig eftersom han kommer från förorten, han försöker febrilt att bli av med den 

genom att inte falla in i den stereotypa rollen av förortskille. Dessutom blir han psykiskt 

misshandlad av sin mammas pojkvän, utan att hon gör någonting. Jonatans tvillingsyster 

ligger i koma och hans föräldrar ser honom inte. Även Måns, som är tjuv och aldrig har 

fått en chans i livet, går igenom svårigheter. Det som är gemensamt för dessa personer är 

att ingen ger upp. De kämpar sig igenom och får tillslut en bättre vardag. Alex blir 

tillfreds med livet på gatan och inser att det är det bästa för honom. Han väljer till och 

med bort ett tryggare liv på barnhem när han blir omhändertagen. Även Jenna kämpar sig 

vidare när hennes mamma dör; innan hon börjar umgås med Ullis säger hon att hon ska ta 

livet av sig om hennes mamma dör. Men när hon börjar inse att det finns mer att leva för 

tar hon chansen och lever vidare. Jonatan ger aldrig upp hoppet on att hans syster ska 

vakna upp ur sin koma, han gör allt för att hon ska vakna. John-John är likadan. Han 

fortsätter att kämpa för att bli någonting, han kämpar för att ta sig ut ur förorten och bli 

skådespelare. Även Måns inser att det är han som bestämmer över sitt eget liv och det är 

upp till honom själv om han vill ha det bättre.  

Det som genomsyrar böckerna och personerna i böckerna är hopp. Att 

kunna leva sitt liv med hopp och att ha möjligheter att välja, att kunna välja själv. Ett 

exempel är livet som Alex lever på gatan. Det må vara ett ovärdigt liv enligt samhället 

men för honom är det ett värdefullt liv fullt med kärlek och hopp. Han väljer det livet, 

därför är det för honom värdefullt. 

3:1 Att arbeta med böckerna  
Eftersom ingen av böckerna tar upp värdegrundsfrågor explicit utan mer i bakgrunden 

behöver man som lärare ta upp och diskutera det med eleverna. Ingen av böckerna har 

självklara värdeladdade uttalanden men alla tar upp ämnen och problem som kan kopplas 
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till värdegrunden. Men värdegrunden finns där, den har jag hittat i mina analyser. Men 

för att eleverna ska kunna ta till sig begreppen och budskapen som böckerna vill förmedla 

behöver varje lärare reflektera över de olika värdeladdade ämnen som tas upp. 

Diskussionen om vad värde innebär är dessutom en väsentlighet om en diskussion ska bli 

bra. Eleverna behöver ta reda på vad de anser vara av värde innan de kan reflektera över 

vad värde kan vara för någon annan. Sen kan man gå igenom alla de olika fem 

värdegrundsfrågorna som jag har diskuterat, att gå igenom vad människolivets 

okränkbarhet innebär och betyder, samt vad det innebär att kränka någon. Att gå igenom 

vad jämställdhet mellan män och kvinnor betyder. Eftersom framställningen av män och 

kvinnor skildras ganska stereotypt i två av böckerna är det dessutom viktigt som lärare att 

belysa och ifrågasätta detta. Att ta upp frågan varför kvinnorna i Vinterviken inte är lika 

starka som männen, hjälper eleverna att själva ifrågasätta hur jämställt det är i samhället 

idag.  

Vad är det då lärare vill förmedla till sina elever? Med hjälp av Alex 

Dogboy får eleverna se en annorlunda värld. På skolan där dessa böcker läses lever 

eleverna ett liv långt ifrån Alex liv. Majoriteten av eleverna kommer från 

medelklassfamiljer som har det bra ställt. Den värld som Alex lever kan vara ganska svår 

att relatera till. Men många av eleverna kommer säkert att tycka att det är hemskt och att 

kunna känna medlidande, men ingen kommer att veta hur han har det, vilket i sin tur är 

positivt. Det är väldigt få människor som kan. Men om eleverna får vara med och 

diskutera och få ifrågasätta hans situation kan de åtminstone få en inblick och förståelse 

för hans val och det är det viktiga.  

Det som krävs för att dessa böcker ska kunna förmedla sina värderingar är 

att lärarna som använder böckerna har öppna diskussioner med sina elever så att 

budskapet kommer fram. Böckerna ställer inte frågor till eleverna så att de själva kan 

reflektera över värdegrunden. Det är lärarens uppgift. För att då återkoppla till 

inledningen, anser jag att med hjälp av skönlitteratur kan man som lärare lättare ta upp 

dessa värdeladdade ämnen i klassrummet. En lärare kan vinkla en värdegrund från en bok 

och be eleverna applicera den på sin vardag. Det kan annars vara svårt att inkludera 

värdegrunden i undervisningen, eftersom det är så mycket som ska tas upp. Men genom 
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att använda sig av litteraturens värdegrund är det lättare att diskutera den värdegrund som 

samhället har. 

Men för att förtydliga så anser jag inte att böcker som inte tar upp 

värdegrunden inte är bra böcker att använda i undervisningen. Litteratur fyller så många 

olika funktioner, estetiska, språkliga och som jag nu undersökt grund för diskussioner om 

värdegrund.  
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4. Sammanfattning och slutsats 

I detta arbete har jag undersökt om värdegrunden i Lpo 94 återspeglas i några av de 

populära ungdomsböckerna, som används idag på en högstadieskola på Värmdö. 

Eftersom Lpo 94 understryker att värdegrunden ska genomsyra all undervisning på 

skolan, ville jag undersöka om den då genomsyrar ungdomsromanerna som används i 

undervisningen, om den gör det på vilket sätt. Jag har utgått ifrån värdegrunden i Lpo 94 

när jag har analyserat böckerna. 

I min diskussion kom jag fram till att värdegrunden är någonting som 

behöver diskuteras. Som svensklärare kan ungdomsromanerna vara till stor hjälp för att ta 

upp och behandla värdegrundsfrågor. Ingen av de fyra böckerna som jag har undersökt i 

mitt arbete har tagit upp värdegrundsfrågor explicit. De låter dem komma fram i 

karaktärernas beteende och handlingar. Samt i miljön och i de sociala reglerna som finns i 

böckerna. Det är då lämnat till läsaren att tolka in vilka värden som boken försöker 

förmedla.  

 Min slutsats är då att som lärare går det inte att förvänta sig att eleverna ska 

förstå och kunna koppla värdegrunden till en ungdomsroman utan hjälp från en lärare. 

För att kunna ge eleverna en inblick i den värdegrund som råder i samhället eller i skolan 

behöver relatera till någonting. Värdegrunden i en bok eller en film kan då ge eleverna 

någonting att jämföra sin egen vardag. Som lärare är det då viktigt att ställa frågor om 

boken och dess värdegrundfrågor så att eleverna kan reflektera över hur de har det. Är 

deras vardag lik karaktärernas i boken eller är det stora skillnader, varför är det så? Hur 

ser vårt samhälle ut och varför? Dessa är frågor som är viktiga att ställa under arbetet 

med värdegrundsfrågor, med hjälp av litteratur blir de lättare att jämföra och ta upp dessa 

frågor.



  34 

5. Källförteckning 

5:1 Tryckta källor 

Althén, Torbjörn 1983: Tema barn- och ungdomslitteratur. Svensklärarföreningen 

Andersson, Bo (Red.) 2000: Samhällets demokratiska värdegrund. Göteborgs universitet. 

Edström, Vivi och Hallberg, Kristin (Red.) 1984: Ungdomsboken. Liber förlag 
Stockholm 

Franck, Mia 2009. Frigjord oskuld. Åbo akademins förlag 

Hedin, Christer & Lahdenperä, Pirjo 2005: Värdegrund och samhällsutveckling. Fjärde 
tryckningen. HLS Förlag Stockholm 

Molloy, Gunilla 2007: Skolämnet Svenska - en kritisk ämnesdidaktik. Gunilla Molloy och 
Studentlitteratur 

Nilsson, Johanna, 2005: Pojken som botade sömnen. Rabén & Sjögren bokförlag 

Thydell, Johanna, 2003: I taket lyser stjärnorna. Andra upplagan, tredje tryckningen. 
Natur och kultur Stockholm 

Wahl, Mats 2008: Vinterviken. Opal AB 

Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik 2000: Värdegrundsboken. Ab Danagårds Grafiska, 
Stockholm.  

Zak, Monica, 2002: Alex Dogboy. Opal AB 

5:2 Elektroniska källor 

FN 1948: ”Allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna”. [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=swd (2009-
11-25) 

Nationalencyklopedin 2009: http://www.ne.se/värdegrund (2009-11-25, 14:24) 

Skolverket, 2000: Kursplan för Svenska – grundskolan, [Elektronisk] Tillgänglig: 
‹www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-
%20Svenska› (2009-11-23) 

Skolverket 2000: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshem. Lpo 94 [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 (2009-11-10) 

 

 


