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Abstrakt 
 
Syftet med det här arbetet är att se hur Siri Pettersen gestaltar sina karaktärer i trilogin 
Korpringarna. Syftet är att se hur de olika inre och yttre egenskaper som karaktärerna 
tilldelats kan kopplas till skolans värdegrund och allas lika värde. De skönlitterära ver-
ken granskades genom närläsning för att finna olika diskurser som kan kopplas till allas 
lika värde genom karaktärerna i serien. De teorier som används är teorin om intersek-
tionalitet och orientalism. Verken granskades för att se om de skulle kunna användas i 
svenskundervisningen på gymnasiet. Resultatet visar att det finns bra grunder för dis-
kussioner i verken men inget som skulle behöva kränka någon elev. Författaren visar i 
verken en medvetenhet ur ett orientalistiskt perspektiv samt ett intersektionellt. Verken 
anses därför fungera väl som underlag i arbete med skönlitteratur med inriktning på alla 
människors lika värde.  
 
 
Nyckelord: allas lika värde, värdegrund, mångfald, litteraturdidaktik, orientalism, inter-
sektionalitet 
  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning............................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................... 2 

1.2 Frågeställningar................................................................................................... 2 

1.3 Disposition .......................................................................................................... 2 

2. Forskningsbakgrund ............................................................................................. 4 

2.1 Litteraturdidaktik ................................................................................................ 4 

2.2 Varför arbeta med litteratur i skolan? .................................................................. 6 

2.3 Litteraturens föreställningsvärldar ....................................................................... 7 

2.4 Mångkulturalitet .................................................................................................. 9 

3. Teori ................................................................................................................... 11 

3.1 Diskursanalys .................................................................................................... 11 

3.2 Orientalism – vi och de ..................................................................................... 12 

3.3 Intersektionalitet ............................................................................................... 13 

4. Metod ................................................................................................................. 15 

4.1 Metodbeskrivning ............................................................................................. 15 

4.2 Tillvägagångssätt .............................................................................................. 16 

4.3 Material............................................................................................................. 16 

4.4 Urval ................................................................................................................. 18 

4.5 Exkluderingskriterier ......................................................................................... 19 

4.6 Etiska reflektioner ............................................................................................. 19 

4.7 Metoddiskussion ............................................................................................... 20 

5. Resultat och analys ............................................................................................. 21 

5.1 Allas lika värde – karaktärsgestaltningar ........................................................... 21 

5.2 Allas lika värde – diskriminering ....................................................................... 25 

5.3 Allas lika värde – att sticka ut från mängden ..................................................... 27 

5.4 Allas lika värde – makt ...................................................................................... 29 

5.5 Allas lika värde – en människa har olika roller .................................................. 31 

5.6 Allas lika värde – seder och bruk ....................................................................... 33 

6. Diskussion........................................................................................................... 37 

6.1 Didaktisk potential ............................................................................................ 37 

6.2 Vidare forskning ............................................................................................... 39 

6.3 Slutsatser ........................................................................................................... 39 



 

 

Litteraturlista ............................................................................................................. 40 

Litteratur ................................................................................................................. 40 

Skönlitterära verk .................................................................................................... 41 

Elektroniska källor .................................................................................................. 41 
 



 

1 

 

1. Inledning 
Den svenska skolan jobbar idag med något som kan liknas vid ett dubbelt uppdrag. Det 
innebär att skolan ska lära ut kunskap i olika ämnen samt kunskap som ska generera i 
att eleverna kan verka i samhället som demokratiska medborgare efter skoltiden. Skolan 
har i uppdrag att lära ut värdegrunder till alla elever som exempelvis alla människors 
lika värde och jämställdhet (Skolverket 2011, s. 11). Det svenska samhället fortsätter 
att, liksom resten av världen, förändras. Det blir allt lättare att förflytta sig runt i värl-
den, vilket gör att fler människor har upplevt olika världsdelar och kulturer. Människor-
na blir mer världsvana och får med sig nya synsätt och intryck. Det betyder inte att de 
ofta omedvetna stereotypa föreställningar som människor lever med försvinner. Alla 
människor har föreställningar om hur saker och ting är utan att nödvändigtvis reflektera 
över sanningen om dessa föreställningar. För att kunna skapa förändringar i dessa osyn-
liga tankemönster måste de föras fram i ljuset och diskuteras, oavsett hur obekvämt det 
kan upplevas. Ett bra exempel på detta är under 2017 när #metoo-rörelsen drog fram för 
att uppmärksamma kvinnors utsatthet (Kampanjen #metoo, u.å.). Trots att denna debatt 
har pågått länge var det många som blundade för hur stort problemet var och hur många 
som faktiskt led av det. Det var genom att uppmärksamma problemet på ett sätt som var 
passande för tiden, genom sociala medier, via en hashtag(#) som detta spreds som en 
löpeld.  
 
Den här undersökningen riktar in sig mot skolans värld där elevgrupperna är mer hete-
rogena än förr. Nu sammanstrålar elever som kommer från olika sociokulturella skikt, 
har olika kulturella bakgrunder och tillhör olika religioner med mera. Det blir extra vik-
tigt att uppmärksamma de osynliga stereotypa föreställningar som finns för att kunna 
bearbeta dessa skillnader i bakgrund. Om skolan ska kunna verka för en skola för alla 
och allas lika värde så krävs det att skolpersonal är medveten om vikten av att jobba 
med föreställningar som kan få någon att känna sig annorlunda, utsatt eller kränkt.  
 
Litteraturundervisning är något som svenskämnet måste arbeta med enligt läroplanen 
(Skolverket 2011, s. 160). I läsning av litteratur kommer olika personer att tolka littera-
turen på olika sätt. Hur en läsare tolkar texter beror på vilka bakgrundskunskaper och 
erfarenheter som läsaren har med sig och kan använda vid tolkningen. Det blir viktigt 
att den litteratur som väljs ut till svenskundervisningen har ett tydligt syfte och är en del 
av ett genomtänkt urval. Den didaktiska tanken måste vara tydlig för att alla elever ska 
kunna ta del av litteraturen på ett sätt som är önskvärt. En människa kan stärka sin iden-
titet genom att få ta del av andras erfarenheter och genom läsning finns möjligheten att 
ta del av livsöden som annars kanske aldrig skulle korsa läsarens väg. Det blir också 
viktigt med urvalet för att de elever som känner sig annorlunda på något vis inte ska 
känna sig exkluderade och utpekade. I den här studien kommer en undersökning av tre 
verk att göras där de ska granskas i syfte att ta reda på om de kan vara relevanta för 
undervisningen utifrån vad styrdokumenten lyfter fram. Denna analys kommer att utgå 
från tanken om allas lika värde. Den litteratur som används ingår i fantasygenren som är 
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mycket populär bland ungdomar idag. Det finns kritiker som menar att genren bara är 
en sorts verklighetsflykt medan jag anser att den innehåller lika mycket som kan kopp-
las till verkligheten som vilken annan litterär genre som helst. Den här undersökningen 
riktas mot en analys av Siri Pettersens Korpringarna1. Siri Pettersen skriver i extra-
materialet som är placerat i slutet av den första boken: 

Så för min del är jag glad över att det kommer en ny generation, uppvuxen med 
så kallad verklighetsflykt. För de har läst tillräckligt många dystopier för att 
veta att regeringar ljuger. De har läst tillräckligt mycket science-fiction för att 
veta att inte all teknologi är ett steg framåt. De har läst tillräckligt mycket fan-
tasy för att tro på att en enda människa kan göra skillnad. Och med ökat fokus 
på mångfald lär de sig något ännu viktigare: Att alla har samma värde, oavsett 
kön, ursprung, religion eller sexuell läggning, och det visste inte deras mor- 
och farföräldrar. (Pettersen 2012, extramaterial/epilog) 

 
Författaren skriver själv att fantasygenren i sig erbjuder en grundtanke om allas lika 
värde som den här uppsatsen ska undersöka. Det blir intressant att se i vilken mån detta 
kan utrönas i de undersökta verken.  
  
1.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är uppdelat i två delar. Dels kommer undersökning-
en att ta reda på hur författaren Siri Pettersen har gestaltat karaktärerna i verken Korp-
ringarna utifrån perspektivet allas lika värde. Dels är syftet att se hur dessa verk kan 
kopplas till läroplanen, styrdokumenten och värdegrundsarbete på gymnasiet.  
 
1.2 Frågeställningar 

• Hur gestaltas de olika inre och yttre egenskaper som karaktärerna i Korpringar-
na har utifrån perspektivet allas lika värde?  

• Hur kan litteraturen användas i det värdegrundsarbete som lärare enligt styrdo-
kumenten måste arbeta med?   

 
1.3 Disposition 
Den här uppsatsen har följande disposition: inledning, forskningsbakgrund, teori, me-
tod, resultat och analys samt diskussion. Ett inledande stycke om varför denna under-
sökning är viktig att genomföra finns i inledningen. Det följs av syftet och frågeställ-
ningarna som ska besvaras. Forskningsbakgrunden innehåller en inledande del om litte-
raturdidaktik, följt av en del som redogör för vad forskningen säger om varför det är 
viktigt att använda skönlitteratur i undervisningen. Det följs av en del där litterära före-
ställningsvärldar beskrivs och sedan kommer en textdel om mångkulturalitet. Vidare 

                                                
1 Korpringarna kommer hädanefter att syfta på de tre böcker som Siri Pettersen skrivit som har namnet 
Korpringarna. I serien, som är en trilogi, ingår verken Odinsbarn (2015), Röta (1016) och Kraften 
(2016). 
 



 

3 

 

presenteras teoriavsnittet som innehåller teorierna, diskursanalys, orientalism och inter-
sektionalitet. I metodavsnittet redogörs för metoden, urvalet, etiska reflektioner samt en 
metoddiskussion. Slutligen följer avsnittet som behandlar resultat och analys samt dis-
kussion.  
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2. Forskningsbakgrund 

Det här kapitlet har lagts upp utifrån den didaktiska tanke som genomsyrar hela den här 
undersökningen. Först kommer ett avsnitt om litteraturdidaktik. Vidare presenteras 
forskning som visar varför det är viktigt att läsa skönlitteratur i skolan. Det följs av en 
redogörelse om litterära föreställningsvärldar utifrån litteraturvetaren Judit Langers teo-
rier, samt ett avsnitt om mångkulturalitet. Det måste uppmärksammas att den forskning 
som används i den här undersökningen bara är en bråkdel av det som finns att tillgå och 
den har valts ut på grund av relevansen för denna undersökning. 
 
2.1 Litteraturdidaktik 
Fantasylitteratur kan med fördel användas ur en litteraturdidaktisk syn menar Helene 
Ehriander som är lektor i litteraturvetenskap. Hon lyfter den framgångsrika berättelsen 
om trollkarlen Harry Potter som har intresserat barn från en hel generation (Ehriander 
2012, s. 10). Vi vuxna måste enligt Ehriander lyssna till barnens intressen när det kom-
mer till vad som ska läsas. Hon menar att barn som läser mycket får en ökad fantasi och 
en förståelse av grammatik och på så vis lär de sig att skriva bättre (ibid. s.11). Fantasy-
genren har enligt Ehriander fått ett uppsving av alla bokserier som filmatiserats och sålts 
i massor av exemplar. Hon lyfter att det under hennes uppväxt funnits en debatt om vil-
ken litteratur som är bra för barn att läsa. Nöjesläsning ansågs förr vara för dem som 
hade låg studiemotivation och som inte gillade att läsa. De som istället var vana läsare 
och hade bättre studiemotivation skulle läsa ”finare” litteratur som var bildande och 
ansågs vara verk alla borde ha läst (ibid. s. 13). Ehriander anser istället att litteratur som 
väljs ut till undervisningen måste sammankopplas med elevernas intressen. All litteratur 
kan göras användbar och meningsfull om pedagogen använder sin fantasi när det kom-
mer till att planera undervisningen runt den utvalda litteraturen (ibid. s. 14).  
 
I Den goda boken (2012) problematiserar litteraturvetaren och professorn Magnus Pers-
son litteraturläsning i det moderna samhället. Persson diskuterar Skolverkets syn på 
litteratur som det som håller ihop samhället och skapar en kulturell gemenskap (Persson 
2012, s. 18). Enligt Persson är Skolverkets formuleringar om vad litteraturen ska ge 
eleverna för kunskaper inom de två ämnena svenska och svenska som andraspråk pro-
blematiska. Å ena sidan ska eleverna som läser svenska få ta del av kulturell mångfald 
genom litteraturen. Å andra sidan ska eleverna som läser svenska som andraspråk få ta 
del av svensk kultur och lära sig förstå svensk värdegrund i arbetet med skönlitteratur. 
Persson anser att det gör att elever som läser svenska som andraspråk får representera 
mångfald i skolan medan de svenska eleverna representerar den svenska kulturen och 
den svenska värdegrunden. Ändå pratas det om att införa en kanon som alla elever ska 
läsa, utan att ta hänsyn till elevernas olika bakgrunder (ibid. s.19). Kultur blir i dessa 
formuleringar det som är överordnat medan litteraturen underordnas kulturen. Detta 
innebär enligt Persson att litteraturen blir en bärare av kultur i skolan (Persson 2012, s. 
20). Det ger en problematisk bild av att litteraturen ska skapa demokratiska medborgare 
som bevarar kulturarvet. Eleverna skulle genom att läsa litteratur skapa en kulturell 
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identitet. Problemet med det synsättet är om ingen lär eleverna att läsa litteraturen kri-
tiskt. Allt som står i litteraturen är inte fastslagna sanningar. Sexism, extremism och 
rasism är värderingar som finns i den verkliga världen, utanför litteraturen (ibid. s. 20). 
 
Tekniken tar allt mer plats i allt vi människor gör och många gånger är vi inte ens med-
vetna om vad det gör med oss. Enligt Persson (2012, s. 110) påverkar det vårt sätt att ta 
till oss ny information. Det påverkar även i skapandet av nya erfarenheter. Alla elever 
besitter inte en naturlig läslust och det krävs att litteraturundervisningen är genomtänkt 
och planerad för att kunna få med sig alla elever. Litteraturläsning kräver mer ansträng-
ning och energi än vad det exempelvis gör att se på en film. Det är därför av vikt att det 
lärs ut strategier för läsning av litteratur så att läsningen inte försvinner i konkurrensen 
med andra medier. Multimodala texter, film och annan media matar oss med historier 
och nya kunskaper som inte kräver särskilt stor ansträngning för att tas emot. Persson 
menar att utan kunskaper om hur litteratur läses kan det upplevas svårt att tillgodogöra 
sig en text, framförallt om läslusten också saknas.  
 
Filmer, sociala medier och multimodala texter är snabba källor för att nå information 
och de ger många nya intryck på kort tid. Digitala medier kräver inte samma bearbet-
ningsprocess som läsning av skönlitteratur. Litteratur kan istället anses långsammare 
eftersom den kräver mer bearbetning (ibid. s. 110–111). Att ta till sig snabb information 
har blivit en vana hos ungdomarna vilket kan innebära att många idag läser litteratur 
snabbt utan att reflektera över det som de har läst. Det finns en önskan om att så snabbt 
som möjligt få veta vad som händer och därför sker läsningen mer ytligt än på djupet. 
Persson lyfter att det inte är fel att läsa snabbt och ytligt men det kräver omläsning för 
att kunna gå djupare i det lästa och för att kunna få syn på alla nyanser som annars lätt 
missas. Persson skriver: 

Till skillnad från den snabba läsningen av lättsmälta eller färdigtuggade texter 
kräver den långsamma läsningen en disciplinerad läsare som har stark impuls-
kontroll och praktiserar uppskjuten behovstillfredsställelse. (Persson 2012, s. 
115) 

 
Med tanke på mediernas spridning av lättsmälta texter är det av vikt att människor trä-
nas i att bli mer disciplinerade läsare som vet vikten av att djupläsa snarare än att snabb-
läsa litteratur. Eftersom elever i skolan måste lära sig att analysera och tolka det lästa är 
det en av svenskämnets viktigaste uppgifter att lära elever hur de ska nå fram till just 
detta. Elever som upplever att de inte gillar att läsa böcker utan hellre vill se filmer kan 
säkerligen ändra uppfattning om de får rätt stöd och hjälp för att kunna utveckla sina 
läskunskaper.  
 
Malin Alkestrand disputerade med sin avhandling Magiska möjligheter. Harry Potter, 
Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete 2016. Hon undersökte olika 
maktkategorier som kunde kopplas till skolans värdegrund för att se vilken didaktisk 
potential dessa verk har i undervisning med elever på både grund- och gymnasieskolan. 
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De tre serierna som hon valde ut, valdes för att de spänner mot olika åldersgrupper vil-
ket var en del av urvalstanken. Alkestrand lyfte fram fantasygenrens främmandegörande 
förmåga. Fantasylitteraturen skapar enligt henne en länk med verkligheten genom att 
uppmärksamma de magiska världarna och deras övernaturliga inslag. Dessa inslag ger 
läsaren möjlighet att omvandla det som är vardagligt och verkligt i förhållande till fikt-
ionen. Det som vanligen ses som självklart kan genom att uppmärksamma övernaturliga 
fenomen i fiktionen ses som ett sätt att skapa främmandegörande effekter (2016, s. 88–
91). De olika främmandegörande effekterna som uppmärksammas kan smältas ihop 
med det som anses verkligt för att skapa en ny verklighet. När detta sker skapas nya 
perspektiv på verkligheten. Malin Alkestrand anser: 

inte att det är författarens livsvärld som fantasyvärldarna bör betraktas i förhål-
lande till, utan mitt perspektiv utgår ifrån att den enskilde läsaren relaterar det 
lästa till sin egen situation och omvärld då främmandegöring […] är ett litterärt 
grepp som aktiveras vid och genom läsning. (Alkestrand 2016, s. 90) 

 
I den här uppsatsen analyseras det lästa utifrån samma perspektiv på omvärld och syn på 
främmandegöring som Alkestrand. Detta är sedan tänkt att föras över till elever som i 
sin tur ska tolka och värdera utifrån sin omvärldssyn.  
 
Alkestrand (2016, s. 90) menar att fantasygenren med fördel kan användas som exem-
pelvis samhällskritik eftersom den pekar mot strukturer och institutioner som är fiktiva. 
Dessa fiktiva strukturer och institutioner kan ha tolkningsbara motsvarigheter i den 
verkliga världen. Hon menar att fantasygenren kan användas utifrån flera olika maktper-
spektiv, som exempelvis rastillhörighet, genom att se hur makt upprättas och upprätt-
hålls och sedan hur de olika maktperspektiven interagerar med varandra. Vidare menar 
hon att litteratur kan få eleverna att skapa insikter om andra såväl som sig själva och 
samhället (ibid. s. 297). Detta kan hjälpa till att skapa de demokratiska medborgare som 
skolan har i uppdrag att fostra.  
 
2.2 Varför arbeta med litteratur i skolan?  
I Hype-bestsellers and literary culture (2014) lyfter Sara Kärrholm, Ann Steiner och 
Jon Helgason att medierna spelar en viktig roll i hur bästsäljare vinner mark hos läsare. 
Ofta kan litteratur som fångar mångas intresse följas upp av filmatiseringar som får den 
att nå ut till ännu fler människor; även de som inte är vana att ta sig tiden att närläsa 
litteratur kan ta del av berättelserna. Vidare skapas det mycket intresse runt karaktärer 
och platser som berättelserna utspelar sig i. Det säljs pennfodral och olika spel, actionfi-
gurer, sängkläder och många andra saker som kopplas till litteraturen. Det gör att förfat-
tarna till dessa succéer ofta når en stor framgång och blir kända av all uppmärksamhet. 
Framförallt får de hjälp att nå ut till fler människor genom dagens alla medier. Plattfor-
men för läsare blir genast mycket större. För ungdomar som inte har ett särskilt stort 
läsintresse är chansen större att de uppmärksammar framgångsrik litteratur som syns 
genom marknadsföring på olika vis, och blir intresserade av att läsa litteraturen (2014, s. 
218). 
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Skolan arbetar med ett dubbelt uppdrag i den bemärkelsen att de som är verksamma i 
skolan både ämnar lära ut nya kunskaper i olika ämnen och dessutom ska sträva efter att 
uppfostra eleverna till demokratiska medborgare. Genom att läsa bland annat i skolans 
värdegrund går det att få information om vad det innebär. I skolans grundläggande vär-
den står det att alla som är verksamma inom skolan ska arbeta för att främja människans 
egenvärde likväl som alla människors lika värde. Styrdokumenten tar upp den mångfald 
som globaliseringen medför och uttrycker därför vikten av att ha ett öppet sinne. Förstå-
else för andra människors öden tillhör det som skolan ska lära ut. Den kulturella mång-
fald som skolarenan erbjuder ska mötas med medmänsklighet och elever ska lära sig att 
se vilka möjligheter detta medför (Skolverket 2011, s. 5).  

 
I läroplanens mål och värden står det att ett av skolans mål är att varje elev ”kan leva sig 
in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 
deras bästa för ögonen” (Skolverket 2011, s. 11). När det kommer till att uppfostra de-
mokratiska medborgare handlar det alltså inte bara om att lära ut information som lagras 
i hjärnan. Uppdraget går även ut på att eleverna ska kunna ta ställning i situationer där 
de kan uppfatta att någon mår dåligt eller far illa. Vidare står det att varje elev ska vara 
medveten om mänskliga rättigheter och att eleven ska kunna göra medvetna ställnings-
taganden utifrån dessa. Det står också att eleverna ska kunna visa respekt för kulturella 
skillnader eller religioner samt att de ska kunna samspela med människor som har en 
annan bakgrund än de själva (ibid. s. 11).  

 
Det står inte explicit hur denna kunskap och personliga utveckling ska föras fram i 
undervisningen. Det lärare har att utgå ifrån är det centrala innehållet för det ämne som 
undervisas och ämnets mål. I kunskapskraven står det att litteratur måste tas med i 
undervisningen men inte explicit på vilket sätt det ska göras. I svenskämnets syfte står 
det att eleverna ska: 

ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmän-
mänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utveck-
lar förmåga att använda skönlitteratur […] som källa till självinsikt och förstå-
else av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställnings-
världar (Skolverket 2011, s. 160) 

 
Det finns således explicita kopplingar mellan skolans värdegrund och synen på vad 
svenskämnet ska få ut av arbetet med litteratur. Det är därför av stor vikt att den littera-
tur som väljs ut i undervisningen har en genomtänkt didaktisk tanke.  
 
2.3 Litteraturens föreställningsvärldar 
Det är inte bara i läroplanen från Skolverket som begreppet föreställningsvärldar nämns. 
Även Judith Langer (2005) som forskat på hur litteratur ska användas i undervisningen 
menar att litteraturen för läsaren in i olika föreställningsvärldar. Hon argumenterar för 
att vi genom läsning av skönlitteratur kan identifiera oss själva och andra. Langer menar 
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att det finns olika sätt att tolka det lästa på, antingen genom subjektiv eller genom ob-
jektiv tolkning. En läsare som tolkar det lästa subjektivt utgår från sig själv; det kan 
handla om egna personlighetsdrag som påverkar tolkningen eller personliga erfarenheter 
som påverkar. Den objektiva tolkningen av läsning utgår istället från det som läsaren 
vet om omvärlden (2005, s. 19), det som läsaren har fått lära sig om sådant som hen inte 
har upplevt själv. Dessa två tolkningssätt kan användas var för sig eller tillsammans 
men det ena stänger inte det andra ute. De kan tillsammans hjälpa läsaren att skapa en 
bredare förståelse av det lästa.  
 
I läsningen går läsaren in i en föreställningsvärld som läsaren skapar. De föreställnings-
världar som läsaren skapar skiljer sig åt beroende på vem det är som läser och tolkar det 
lästa. Langer menar att:  

Föreställningsvärldar är textvärldar i våra sinnen och de skiljer sig åt mellan 
olika individer. De är en funktion av ens personliga och kulturella erfarenheter, 
ens relation till den pågående upplevelsen, vad man vet, hur man känner sig 
och vad man är ute efter. (Langer 2005, s. 23) 

 
De erfarenheter som läsaren har med sig påverkar tolkningen och ingen kommer att 
tolka på exakt samma sätt. Vidare lyfter Langer fyra olika faser som en läsare befinner 
sig i under läsningen. I den första fasen måste läsaren kliva in i den föreställningsvärld 
som läsningen skapar. Detta uppnås genom att läsaren skaffar information om det lästa 
för att kunna kliva in i föreställningsvärlden utifrån. Den nya informationen måste fin-
nas i texten som läses. I den första fasen är det framförallt den subjektiva erfarenheten 
som läsaren har mest nytta av (Langer 2005, s. 31).  
 
Den andra fas som läsaren kan befinna sig i är en fas där läsaren är inne i den föreställ-
ningsvärld som skapats. Väl inne i världen ska läsaren också kunna röra sig fritt i fikt-
ionens värld. För att kunna befinna sig i fas två måste läsaren använda sig av både den 
objektiva och den subjektiva erfarenheten. Läsaren måste kunna använda sig av alla sina 
kunskaper för att kunna skapa en tydlig bild av det lästa och dessutom kunna ta sig vi-
dare i förståelsen och röra sig runt i föreställningsvärlden (ibid. s. 33).  
 
I den tredje fasen befinner sig inte läsaren längre i föreställningsvärlden utan kliver ur 
den för att kunna analysera och skapa en bredare förståelse av det som lästs. Läsaren 
måste nu försöka finna nya grunder att skapa nya erfarenheter från. De nya kunskaperna 
som kan utrönas från föreställningsvärlden ska nu omvandlas så att dessa kan användas 
i det verkliga livet (ibid. s. 32).  
 
I den fjärde och sista fasen måste läsaren bli en kritiker som objektifierar det lästa för att 
kunna koppla ihop det med andra verk eller andra saker som läsaren vet. Läsaren tittar i 
den här fasen på textens struktur och innehåll samt författarens roll för det skrivna (ibid. 
s. 34). Viktigt att tänka på enligt Langer är att dessa olika faser inte på något sätt uteslu-
ter varandra. De måste inte heller följas åt i turordning. Läsaren kan kliva ut och in i de 
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olika faserna vid olika tillfällen under läsningens gång och det är inget som säger att två 
olika läsare skulle befinna sig i samma fas på samma ställe i texten. En stark läsare kla-
rar av att gå in i textens föreställningsvärld och kliva ut ur den och fundera över det 
lästa, koppla ihop det med världs- och samhällsfenomen för att sedan kliva in i världen 
igen utan större problem.  
 
2.4 Mångkulturalitet 
Sabine Gruber som är lektor i socialt arbete på Linköpings universitet gjorde en fältstu-
die där hon studerade interaktioner, beteenden och handlingar. Denna undersökning 
ämnade undersöka hur vardagliga och sociala sammanhang ser ut på en skola. Hon un-
dersökte vilka skillnader som kulturellt ursprung och olika kulturella bakgrunder skap-
ade i interaktionen (Gruber 2007, s. 34). Hon kritiserar att inom skolan syftar begreppet 
mångkulturalitet bara på elever och inte personal eller andra som verkar i skolan, trots 
att även de kan ha en annan kulturell bakgrund. Hon menar att elever med invandrar-
bakgrund tillhör olika grupper utifrån olika kulturella markörer och att det är samman-
hanget som styr vilken grupp en elev tilldelas för stunden (ibid. s. 191). Kulturen upp-
märksammas inte alltid utan det sker vid olika tillfällen utifrån situationen. I en situation 
med en grupp elever kan kulturen vara en osynlig faktor som inte påverkar i någon 
större utsträckning. I en annan liknande situation med andra elever kan kulturen påverka 
situationen mycket. Enligt Gruber väljer skolor att vid vissa tillfällen inte alls uppmärk-
samma mångfalden som finns i skolan men ibland vill skolan visa upp den mångkul-
turalitet som finns inom skolans väggar. Som exempel tar hon upp att skolor gärna visar 
upp olika temadagar som lyfter fram de olika kulturerna för att det ses som positivt i 
allmänhetens ögon. De kulturella drag som inte ses som positiva vill skolan däremot 
inte lyfta fram och visa upp. Hon tar upp som exempel att romsk klädsel har en negativ 
biton som gör att det inte gärna lyfts fram och visas upp (2007, s. 195).  
 
Den svenska skolan är idag mångkulturell och i stort sett i alla klassrum sitter elever 
som ingår i andra kulturella sammanhang än bara det svenska. Alla elever kommer till 
skolan med olika kunskaper, och där vissa har bristande kunskaper är andra elever 
starka och tvärtom. Det som känns som en given tolkning av en situation från en berät-
telse av en elev kan tolkas på ett helt annat sätt av en annan. Derek L. Anderson, Joe 
Lubig och Markisha Smith (2012) undersökte i artikeln ”Meeting the needs of all stu-
dents: How student teachers identify individualization” hur olika lärarstudenter gjorde 
för att möta alla elevers olika behov i klassrummet. De menar att en blivande lärare och 
i längden även verksamma lärare måste kunna se till alla elevers kulturella olikheter för 
att gruppen ska kunna ta till sig det positiva och värdesätta varandras olikheter. En lä-
rare måste vara kulturellt medveten för att kunna skapa olika undervisningsstrategier 
som kan framhäva mångfaldens positiva inslag (2012, s. 5). För att kunna individuali-
sera klassrummet menar de att lärare måste hjälpa eleverna att upptäcka värdet i sin kul-
turella bakgrund. Eleverna ska också tränas i att höja varandras olikheter i elevgruppen. 
Olika faktorer för vad som påverkar individualisering lyfts fram i studien. Resultatet 
visar att de lärarstudenter som deltog såg kulturella olikheter som den lägsta faktorn till 
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individualisering. De kan plocka fram och uppmärksamma olika kulturella särdrag men 
det visade sig att det var svårt att sedan gå vidare med hur de skulle arbeta med dessa 
nya kunskaper i gruppen. Om de fått med sig lärdom om hur de skulle arbeta med upp-
märksammade särdrag i klassrummet kunde de ha arbetat med olikheterna och diskute-
rat dem för att skapa en kulturell medvetenhet som behövs för att människor ska kunna 
acceptera sådant som inte känns bekant (ibid. s. 5). 
 
Elisabeth Elmeroth är professor emerita i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon har 
forskat om etniska relationer i skola och samhälle. I Etnisk maktordning i skola och 
samhälle skriver hon att människor automatiskt kategoriserar saker i förhållande till 
varandra (Elmeroth 2008, s. 27). För att kunna säga att någon tillhör en grupp måste det 
finnas andra elever som på något vis står i kontrast till den förstnämnda gruppen och 
därför inte kan ingå i den. Kategoriseringar av grupper uppstår ofta för att skapa distans 
eller närhet. Genom att skapa gruppen ”vi” skapas också ett ”de”. En person kan visa 
tillhörighet eller distans till andra människor genom att sälla sig till ”vi-gruppen”. El-
meroth (2008, s. 28) menar att den grupp som man tilldelar sig är den grupp som fram-
ställs i positiv syn medan den andra blir den grupp som har sämre egenskaper. Hon me-
nar att den sociala jämförelsen som görs personer emellan påverkar det identitetsskap-
ande som alla människor hela tiden bygger upp. I alla samhällen finns en majoritetsbe-
folkning som står för normen för hur det är legitimt att vara på den plats det gäller. All 
kategorisering sker sedan utifrån jämförelsen med den majoritetsgruppen. Stereotypa 
föreställningar om olika grupper skapar inre och yttre föreställningar om en person som 
tillhör en speciell grupp. Elmeroth menar att de stereotypa föreställningarna är omed-
vetna och har socialiserats in i medvetandet. Det enda sättet att bryta dessa stereotypa 
föreställningar är att lära känna personer som motvisar dessa föreställningar (ibid. s. 
31).  
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3. Teori 
I det här kapitlet görs en presentation av de teoretiska verktyg som har använts i ana-
lysen. Först kommer en redogörelse för diskursanalysen, den följs av en redogörelse för 
orientalismen och slutligen tas teorin intersektionalitet upp.  
 
3.1 Diskursanalys 

Det sociokulturella perspektivet på lärande framtogs av Lev Vygotsky (Kozulin 2003, s. 
15). Enligt Vygotsky har alla kulturer olika symboler som måste urskiljas. Symbolerna 
befinner sig i olika sammanhang och måste läras in utifrån dessa sammanhang. För att 
skapa en högre mental process måste dessa symboler tolkas utifrån den miljö som de 
befinner sig i. Enligt kommunikationsforskaren Marianne Winther Jørgensen och soci-
alpsykologiforskaren Louise Phillips (1999, s. 11) måste en socialkonstruktivistisk an-
sats användas för att göra en diskursanalys. Socialkonstruktivism är ett annat begrepp 
för det sociokulturella perspektivet; de båda begreppen innehåller liknande synsätt men 
sammanfaller inte helt. Vårt språk och vår interaktion ger oss möjlighet till nya kun-
skaper och dessa kunskaper ger oss en ny syn på världen. Den måste ses som en förän-
derlig referensram och inte något som är fast konstruerat (ibid. s. 7). Socialkonstruktiv-
ismen är enligt Winter Jørgensen och Phillips ett uttryck som syftar till nyskapande teo-
rier om kultur och samhälle och hur dessa samspelar med varandra.  
 
Ett grundläggande antagande som det diskursanalytiska perspektivet har är att världen 
skapas och återskapas i språkanvändning. Den värld som språkanvändningen skapar 
påverkar i sin tur hur vi människor formas. Diskursiva handlingar påverkar sociala för-
hållanden genom att antingen omforma den nuvarande situationen eller bevara den som 
den är. I den här uppsatsen ses litteraturläsning som en diskursiv handling som därmed 
har chansen att påverka läsarens liv utifrån den uppfattning som skapas. Enligt Winther 
Jørgensen och Phillips är en diskurs tredimensionell eftersom den kommer från en text-
produktion som sätts in i en diskurspraktik som sedan är socialt konstruerad (1999, s. 
74).  
 
En textproduktion kan vara talat språk, bilder, skrift eller en blandning av alla dessa. 
Denna text sätts in i en diskursiv praktik som innebär att texten ska användas och pro-
duceras i någon sorts praktik. Norman Fairclough (2010, s. 135) tar ett exempel med en 
läkare som har ett samtal med en patient. Läkaren måste förhålla sig till den yrkesmäss-
iga kunskap som denne har. Denna kunskap kommer från de texter som läkaren har tagit 
del av under sin utbildning. Dessa texter kan sägas falla in under det första steget i det 
tredimensionella diskursbegreppet. Det första steget i tredimensionen består av att texter 
innehåller fakta; läsaren tar till sig nya kunskaper genom dessa texter. Den nya kun-
skapen måste sedan omvandlas från kunskaper, som bara finns lagrade i hjärnan, till 
handlingar som används när läkaren möter sina patienter. Det andra steget i tredimen-
sionen sker när kunskapen från texten förvandlas till handling som i läkarens fall är 
undersökningen av patientens symptom. Som tredje och sista steg i diskursens tredi-
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mensionalitet måste läkaren även anpassa sina handlingar efter den person som en inter-
aktion sker med. Situationen styr diskussionen och diskussionen styr på så vis diskur-
sen. Det går inte att i förväg planera hur en diskussion kommer att se ut. Vilken patien-
ten, hur patientens dag har sett ut, hur läkarens dag har sett ut är några saker som kan 
styra hur diskussionen kommer att se ut. För att analysera kommunikativa händelser 
krävs att diskurserna plockas ut från texten. Slutligen ska överväganden göras om vilka 
konsekvenser dessa praktiker kan ha på den sociala praktikens nivå.  
 
I den här studien kommer texten i de aktuella verken att studeras i motsvarighet till det 
första steget ur det tredimensionella diskursbegreppet. Olika diskurser kommer att lyftas 
fram från texten för att kunna strukturera olika mönster som är tydliga i texterna. Den 
text som valts ut kommer sedan att analyseras utifrån den andra nivån där det lästa ska 
processas i uppsatsskribentens medvetande för att sedan ur ett didaktiskt perspektiv 
kunna användas i praktiken med elever. En författare kan i sin text välja att uttrycka sig 
på ett specifikt sätt i sin text så för att ta ställning till olika diskurser från omvärlden. I 
sin text kan författaren exempelvis ifrågasätta, problematisera, kommentera eller hålla 
med i olika omvärldsfrågor. En författare kan exempelvis göra ett antirasistiskt ställ-
ningstagande vilket ska synliggöra att det är något förkastligt. Winther Jørgensen och 
Phillips (1999, s. 75) menar att det krävs mer än bara en diskursanalys för att kunna 
analysera den bredare sociala praktiken. Detta medför att fler teorier än diskursanalysen 
används i den här undersökningen.  
 
3.2 Orientalism – vi och de 
Edward W. Said är en teoretiker som bidragit med sitt verk Orientalism (2016). Det är 
det mest inflytelserika verket inom det postkoloniala fältet. Verket kom ut redan 1978 
och har sedan dess kommit i ny upplaga två gånger på svenska, den senaste 2016. I den 
upplagan finns ett förord av Edda Manga som är en svensk idéhistoriker och filosofie 
doktor. Hon skriver i förordet: ”Orientalism skrevs som en genealogisk studie av den 
uppenbart kolonialistiska ådran i 1967 års krigsretorik där Israel omtalades som en del 
av den ’civiliserade världen’ i motsats till araberna” (Said 2016, s. iv). Det skulle inne-
bära att araberna inte var civiliserade som västerlänningarna och israelerna. Said var den 
som myntade begreppet orientalism. Det sägs att orientalismen skapades redan 1312 i 
Wien när det beslöts att det skulle införas professurer som fokuserade på en kulturell, 
språklig, geografisk och etnisk enhet som kallades för Orienten (ibid. s. 125). Begreppet 
beskriver hur västvärlden förhåller sig till Orienten utifrån en europeisk syn. Det inne-
fattar idén om att västerlänningar är överlägsna icke-västerlänningar. Said menar att den 
västerländska diskursen grundar sig på uppdelningen mellan Orienten och västvärlden. 
Vidare anser han att den enda anledningen till att vi kan tala om något som orientalist-
iskt är att västvärlden har skapat föreställningen om det som grundar sig i att Orienten är 
något annorlunda, något som inte är västerländskt, inte rätt, eller normalt (ibid. s.112). 
Denna konstruktion har sin grund i ett utbyte mellan öst och väst där människor från 
Orienten tilldelas föreställningar om både verkliga och inbillade egenskaper. Dessa fö-
reställningar växte fram långt innan krig, handel och upptäcktsresor förde med sig en 
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verklig bild av folket I Orienten. Under kolonialismen stärktes sedan denna föreställ-
ning av att västlänningarna var de starka som regerade. Enligt Said var det från arton-
hundratalets början till slutet av andra världskriget fransmännen och engelsmännen som 
dominerade Orienten och orientalismen styrdes på så vis av deras föreställningar (ibid. 
s. 113). De egenskaper som folket i Orienten tillskrevs framfördes av västerlänningar 
som mött dem och som inte förstod sig på deras sätt att vara. Inom orientalismen tillde-
las västerlänningar attribut som logiska, fredliga, rationella och vidsynta, orientalerna 
som är deras motsats saknar därför alla sådana egenskaper (Said 2016, s. 124). 

 
Den kulturella dominans som västvärlden skapat har gett intryck av att ”öst” är något 
farligt och hotfullt menar Said. Västerlänningarna dominerar och orientalerna måste 
domineras. De är varandras motparter, det den ena representerar står i förhållande till 
den andre. Han menar att det kända, det är det ”vi” står för, västerlänningarna och det 
okända är det som ”de” står för. Said menar att orientalismen är högst levande än idag 
och att den är seglivad och omänsklig (2016, s. 117). Med det menas att dessa gamla 
synsätt är det som än idag styr hur människor ser på varandra. Västvärlden har många 
gånger en omedvetet negativ syn på dem som kommer från en annan världsdel eftersom 
det sedan länge är inpräntat att väst är det som visar normen. Människorna från Orienten 
har ingen chans att vända denna negativa syn om den inte uppmärksammas som ett pro-
blem som är skapat av väst.  
 
3.3 Intersektionalitet 
Intersektionalitet är ett förhållningssätt som många använder som verktyg för att se på 
olika maktstrukturer. Patricia Hill Collins och Sirma Bilge (2016), som båda är profes-
sorer i sociologi, menar att politiker, akademiker, studenter med flera, intresserar sig för 
denna teori eftersom den kan kopplas samman med många olika områden. Författarna 
menar att förklaringen av vad intersektionalitet innebär kommer att variera beroende på 
vem du frågar och i vilket syfte de har använt teorin som analytiskt verktyg. De lyfter 
fram en definition av begreppet som de menar att alla skulle kunna skriva under på. De 
menar att intersektionalitet är ett sätt att förstå den komplexitet som finns i världen och 
använda denna förståelse för att analysera människor och de sociala förhållanden som 
finns (Hill Collins & Bilge 2016, s. 2; Ahrne 2016, s. 179). Det är ett sätt att förstå hur 
olika sociala och politiska förhållanden påverkar människor samtidigt. De menar att 
sociala orättvisor i samhällets maktstrukturer handlar om hur samhället tillskriver män-
niskor olika grupper som har olika värden. Exempel på dessa grupper kan vara klasstill-
hörighet, könstillhörighet eller vilken etnicitet de har. Dessa olika grupper påverkar de 
sociala rättvisor och orättvisor som finns i samhället. Sociala orättvisor som inkomst 
och hälsa har ökat markant över hela världen under de senaste 30 åren (2016, s. 14). 
Författarna skriver följande:  

Rather than seeing people as a homogenous, undifferentiated mass, intersec-
tionality provides a framework for explaining how social divisions of race, 
gender, age, and citizenship status, among others, positions people differently 
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in the world, especially in relation to global social inequality (Hill Collins & 
Bilge 2016, s. 15) 

 
Inom andra teoretiska perspektiv kan en analys göras utifrån endast en av dessa tidigare 
nämnda grupper medan ett intersektionellt perspektiv innefattar flera. En person kan 
tillhöra flera olika grupper; det kan finnas hur många olika varianter som helst. Bara för 
att du tillhör gruppen kvinna behöver inte det betyda att du inte kan tillhöra gruppen 
homosexuella och samtidigt tillhöra en etnisk minoritet. När verktyget intersektionalitet 
används görs en analys där alla aspekter av mänsklig diversitet tas hänsyn till.  

 
Hill Collins och Bilge menar att det här analytiska verktyget används i sammanhang där 
det ska ske en förändring för att inkludera och göra det mer jämställt vilket gör att teorin 
passar bra in på skolmiljön (2016, s. 2–3). I skolan pågår i högsta grad ett maktspel. 
Enligt Skolverket (2010, s. 99) har elever med lågutbildade föräldrar svårare att nå höga 
skolresultat. Socioekonomiska skillnader påverkar skolresultat och utbildningsnivåer. 
Skolans värdegrund kräver att diskriminering inte får förekomma men eftersom dessa 
maktförhållanden är historiskt grundade är de svåra att bli av med om inte ett aktivt ar-
bete sker för att skapa förändring.  
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4. Metod 
Det här kapitlet inleds med en redogörande del om den metod som använts och tillväga-
gångssättet för undersökningen. Det följs av en beskrivning av undersökningens materi-
al. Sedan följer en redogörelse för urvalsprocessen. Ett avsnitt om de etiska reflektioner 
som tas med i undersökningen följer. Slutligen följer en metoddiskussion.  
 
4.1 Metodbeskrivning 
Kylene Beers och Robert E. Probs är två professorer som under tiden när de undervi-
sade insåg att studenter hade problem med närläsning. De skrev tillsammans en bok 
som ska fungera som ett verktyg för att studenter ska lära sig strategier för att arbeta 
med närläsning. De menar att den närhet som den första delen av begreppet närläsning 
syftar på handlar om fokus på det lästa och den ansträngning som läsaren gör för att 
förstå vad texten menar (Beers och Probst 2012). Närläsningen handlar också om den 
effekt som läsningen skapar hos läsaren. Det kan handla om fokuserade ansträngningar 
att förstå vad författaren ville föra fram när texten skrevs, vad författaren menar. Det 
kan också handla om att läsaren försöker skapa förståelse för varför en karaktär beter sig 
som den gör. Närheten i närläsningen handlar om det engagemang som läsaren går in i 
under läsningen. En svårighet med närläsning som Beers och Probst (2013, s. 34) lyfter 
fram är att det finns risk att närläsning blir för snäv. Om närläsningen blir för snäv foku-
serar läsaren bara på bokstäverna som finns på sidan och tar inte med aspekterna av den 
egna referensramen som läsare. De som läser på det viset kan inte heller se författarens 
del i texten.  
 
Beers och Probst menar att den egna referensramen och författarens del i texten inte går 
att ta bort från en text eftersom vi genom läsning av en text skapar ny mening och för-
ståelse. De säger att det finns människor som anser att närläsning är till för att bara för-
hålla sig till texten på sidan på det snäva vis som utpekats som problematiskt av Beers 
och Probst. Dessa människor skulle säga att det går att svara på hur man skulle känna 
sig i den situation som utspelar sig i boken utan att ha läst texten (2013, s. 35). Dessa 
personer hävdar att frågan måste kopplas mer explicit till textens innehåll som att ex-
empelvis fråga hur läsaren tror att karaktären i texten känner sig och var bevisen för 
detta finns i texten. Beers och Probst menar dock att detta inte ger läsaren möjlighet att 
skapa sin egen uppfattning om det som händer:  

Meaning is created not purely and simply from the words on the page, but from 
the transaction with those words that takes place in the reader’s mind (Beers & 
Probst 2013, s. 35). 

 
Närläsningen bör således ske med en medvetenhet så att inte läsaren är för snäv i sin 
läsning för att inte kunna ta till sig texten och tolka den utifrån den egna erfarenheten. 
Närläsningen kräver den tid som Persson (2012, s. 110) också lyfter fram, för att läsaren 
ska kunna skapa mening av texten. I den här undersökningen behandlas närläsningen i 
likhet med hur Persson och Beers och Probst menar att närläsning bör behandlas. Det 
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innebär att ta tid att tänka igenom det lästa ordentligt, försöka förstå det som står mellan 
raderna i texten och tolka vad författaren försöker föra fram för budskap.  
 
4.2 Tillvägagångssätt 
Den här undersökningen är en kvalitativ litteraturstudie. Enligt Alan Bryman (2002, s. 
249–251) fokuserar den kvalitativa forskningen mer på ord än på siffror. Han menar att 
den kvalitativa forskningen påverkas av hur deltagarna i studien tolkar den sociala miljö 
som är aktuell i studien. Den kvalitativa forskningen lämpar sig väl för språkbaserade 
metoder menar han (ibid.).  

 
Först lästes litteraturen igenom en gång med ett personligt intresse för verken och för att 
se om den kunde vara av intresse för studien. Sedan gjordes en läsning för att markera 
olika delar som ansågs relevanta för studien. Böckerna lästes sedan en tredje gång och 
vid det tillfället låg fokus på att fundera över de olika markeringar som tidigare gjorts, 
hur de passade in i den forskningsbakgrund som undersökningen tar upp och hur de 
passar in på den teoretiska ramen. Små kommentarer skrevs ner för de flesta av marke-
ringarna. Kommentarerna uttryckte tankegångar som uppkom under läsningen. Dessa 
kommentarer strukturerades sedan upp utifrån avsikten att finna vilka olika diskurser 
som kunde lyftas fram i undersökningen. Efter att diskurserna valts ut har de markerade 
delarna som valts ut för studien lästs igen och använts i analysen för undersökningen. 
De diskurser som valts ut presenteras i avsnitt 4.4. 
 
I resultat- och analysavsnittet i den här undersökningen används tre teorier. Dessa kopp-
las till de delar av litteraturen som valts ut för analys. Alla tre utvalda verk analyseras 
samtidigt och separeras inte. I resultat- och analysdelen valdes olika diskurser ut från de 
tre verken och dessa presenteras som rubriker. Under varje rubrik redogörs först ett text-
stycke som är resultatet av de textdelar som valts ut genom citat och hänvisningar till de 
skönlitterära verken. Det följs upp av ett textstycke som analyserar resultatet. Därefter 
följer fler resultatavsnitt som följs upp av en analysdel. I analysen kopplas de utvalda 
delarna från litteraturen till de utvalda teorierna för uppsatsen. Varje textstycke med 
analys kopplas till en teori.  
 
4.3 Material 
Siri Pettersen är en norsk författare som har skrivit fantasyserien Korpringarna. Det är 
en trilogi där handlingen utspelar sig i tre olika världar. Den första delen utspelar sig i 
Ymslanden som är en fiktiv värld, utan inslag av vår vanliga värld vilket kallas high 
fantasy. Den andra delen utspelar sig delvis i Ymslanden och delvis i den mänskliga 
världen som är helt ovetande om att det finns någon annan värld. Den andra delen i se-
rien har inslag av fantasy där magiska element bryter in i den vanliga världen där män-
niskorna är omedvetna om att det finns magi och andra dimensioner, så kallad urban 
fantasy. Den tredje och sista delen av Korpringarna utspelar sig förutom i de två redan 
nämna världarna i en tredje värld på en plats kallad Dreysíl som är helt fiktiv likt Yms-
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landen, high fantasy. Det finns olika folkslag i bokserien. Odinsbarn, även kallade 
menskr, är människor precis som vi är. Umpiri däremot är en sorts varelse med blek hy, 
långa klor och långa, smala, muskulösa kroppar. De sägs likna monster och kallas varel-
ser flertalet gånger i böckerna. Ymslingar är mäniskoliknande figurer men det som skil-
jer dem från menskr är att de har svans och förmågan att arbeta med en urkraft som 
kommer från jorden.  

 
Den första delen i serien heter på svenska Odinsbarn. Den släpptes på norska under 
våren 2013 med samma titel som den svenska. Odinsbarn kom i svensk översättning 
under 2015.2 I berättelsen får vi lära känna protagonisten Hirka som är en människo-
flicka som växer upp i Ymslanden. Folket i Ymslanden sägs vara av ymsätt och kallas 
för ättlingar. Alla ättlingar har svans. Hirka hittades av en ättling som spädbarn. För att 
dölja att hon inte var som de ristade han in märken som blev till ärr i hennes svank där 
svansen skulle ha suttit för att dölja att hon inte är som de. När ättlingarna fyller 15 år 
får de genomgå en rit för att visa att de har kontakt med kraften. Hirka vet inte att hon är 
en människa och kan inte förstå varför hon inte kan nå kraften som alla andra. Hon bä-
var inför riten som hon inte kan klara av. Det talas om ett folk som förr i tiden levde i 
Ymslanden som inte kunde nå kraften. Det sägs att de bär på rötan som kan sprida sig 
till ättlingarna och göra att de tappar sin förmåga att nå kraften. Hirka hade aldrig kun-
nat tro att anledningen till att hon inte kan nå kraften är att hon är ett odinsbarn, en 
människa.  
 
Den andra delen i serien heter på svenska Röta. Den norska titeln är Råta. Boken släpp-
tes på originalspråket norska under 2014 och den svenska översättningen kom 2015. I 
Röta får vi följa Hirka som färdats genom korpringarna. Korpringarna är stenportaler 
som finns på olika platser i olika världar. Genom att färdas genom dessa stenportaler 
kan man ta sig mellan olika världar. Hirka färdas till människornas värld där allt är 
främmande för henne. Den här världen är densamma som den vi lever. Hon kommer till 
England, York och får uppleva mobiltelefoner och bilar som hon aldrig tidigare sett.  
Hon förstår inte deras språk och de använder föremål som hon aldrig hade kunnat 
drömma om att de ens existerade. I Ymslanden är hon saknad av den makthavande 
korpbäraren Rime som till slut lyckas ta sig genom korpringarna till den främmande 
världen för att försöka rädda Hirka.  
 
Den tredje och sista delen av serien heter Evna på norska och Kraften på svenska. Den 
släpptes i Norge under hösten 2015 och kom ut i svensk översättning 2016. I Kraften 
färdas Hirka till en tredje värld, Dreysíl, där umpiri lever. Umpiri är ett folkslag som 
varken liknar människorna eller ättlingarna. De har kloliknande fingrar, deras ögon 
täcks av en dimma som gör att de ser blinda ut och de är likbleka i huden. Det har visat 
sig i seriens andra del att Hirka är delvis umpiri och delvis människa. Nu måste hon 
samla sitt folk för att rädda Ymslanden. I den här världen upplevs hon som svag i jäm-

                                                
2 http://www.theravenrings.com/books/ 
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förelse med de kraftfulla varelser som lever där. Hon lyckas finna sina släktingar och får 
kämpa för att få dem att uppskatta och vilja följa henne.  

 
Korpringarna har vunnit flera priser och nominerats till än fler. Böckerna i serien har 
översatts till många europeiska språk men ännu inte till engelska. Boksuccén är även 
planerad att filmatiseras i framtiden3.  
 
4.4 Urval 
Litteraturen valdes ut eftersom det är relativt nyutgivna berättelser som är sålda i stora 
upplagor över hela världen. Böckerna är översatta till många olika språk redan även om 
de inte har översatts till engelska än. De har vunnit flera priser för att det sålt så många 
exemplar. En annan aspekt som gjort att dessa verk valts ut är att det är en nordisk för-
fattare som skrivit böckerna. I läroplanen står skrivet att eleverna ska få ”Kunskaper om 
centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga 
att sätta in dessa i ett sammanhang” (Skolverket 2011, s. 161). Det kan vara intressant 
för eleverna att få möta en nordisk författarinna och fundera över hur hennes ursprung 
påverkar texterna. Korpringarna har även valts ut eftersom populariteten förmodligen 
kommer att öka eftersom det planerats en filmatisering av böckerna. I forskningsbak-
grunden i den här uppsatsen kan läsas om hur populära böcker som filmatiseras ofta 
skapar en hysteri som gör att intresset når ut även till personer som inte anses som 
starka och villiga läsare. Därför anses den här litteraturen vara passande för den här 
undersökningen.  
 
Det urval som sedan gjorts från litteraturen har noga valts ut i omgångar. Flera läsningar 
har gjorts. Under de senare läsningarna har fokus legat på de diskurser som kunde utrö-
nas i litteraturen. De citat som används och de delar som nämns i analysen är delar som 
anses mest relevanta för de diskurser som studien funnit. De diskurser som valts ut till 
analysen har framkommit i tankearbetet hos skribenten under läsningens gång. Ett över-
gripande fokus på allas lika värde har varit utgångspunkten men för att kunna analysera 
olika delar har olika rubriker skapats. 
 
Den första rubriken var given utifrån den frågeställning som uppsatsen har, nämligen 
karaktärsbeskrivningar. I kapitel 5, Resultat och analys, behandlas begreppet allas lika 
värde utifrån hur de olika karaktärerna beskrivs. Deras inre och yttre egenskaper nämns 
i olika situationer på olika sätt som tas upp i analysen. Den andra rubriken, diskrimine-
ring väljs ut eftersom det är en central del av värdegrunden. För att kunna förebygga och 
arbeta mot diskriminering krävs det att kunna upptäcka diskriminerande handlingar, 
även sådana som kommer från omedvetna fördomar. Den tredje rubriken handlar om att 
sticka ut från mängden eftersom det ofta kan leda till diskriminerande handlingar. I litte-
ratur är ofta protagonisten en person som i positiv bemärkelse sticker ut från mängden. I 
samhället är det däremot ofta så att någon som sticker ut från mängden kan uppmärk-

                                                
3 http://www.theravenrings.com/books/ 
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sammas på fel sätt av andra. Den fjärde rubriken som valts ut är makt. Makt är ett be-
grepp som är nära relaterat till uppsatsens ena teoretiska grund, nämligen intersektion-
alitet. Makt är också något som påverkar hur människor beter sig mot varandra och pas-
sar därför in i undersökningens fokus på allas lika värde. Den femte rubriken handlar 
om en människas olika roller. Alla har vi olika roller i olika sammanhang och i olika 
grupper som vi ingår i. Den roll som en person har påverkar andras bemötande mot per-
sonen och blir därför viktig i undersökningen om allas lika värde. Den sista rubriken 
handlar om olika seder och bruk eftersom det är något som också påverkar hur andra ser 
på en person och bemöter den. Det som känns som ett självklart och normalt beteende 
för en person kan för en annan verka helt främmande och mycket underligt.  
 
4.5 Exkluderingskriterier 
Det finns oändligt med litteratur att välja mellan när en lärare ska göra sitt urval till 
undervisningen. Detsamma gällde i valet av litteratur för den här undersökningen. An-
nan litteratur som var med som förslag i starten av uppsatsen valdes bort eftersom den 
inte hade en kommande filmatisering planerad som den här bokserien har. Det är, som 
tidigare nämns i uppsatsen, relevant för att nå ut till ovana och ointresserade läsare. Det 
finns många olika intressanta saker att analysera i Korpringarna men eftersom den här 
uppsatsens fokus är på gestaltningar ur ett värdegrundsperspektiv har stora delar av ver-
ken inte använts. Den första exkludering som gjordes var att inte markera de delar som 
inte var relevanta för den här studiens syfte. Den andra exkludering som gjordes var att 
ta bort markerade delar som redan var utvalda men som ansågs vara alltför lika andra 
som plockats ut. De ansågs inte heller ge analysen mer djup. Den sista exkluderingen 
som gjordes var att plocka bort urval som markerats men där de tankar som uppsats-
skribenten skrivit ner inte ansågs passa in i de diskurser som valts ut på grund av att de 
var röriga och svårförstådda. 
 
4.6 Etiska reflektioner 
Eftersom den här undersökningen ämnade undersöka hur människor av olika bakgrun-
der kunde tänkas tolka litteratur utifrån hur den framställs måste det påpekas att jag som 
uppsatsförfattare inte har någon egen erfarenhet av att leva i minoritet. Den här under-
sökningen gjordes av en person med västerländsk bakgrund och påverkades därför av de 
normer och värderingar som det för med sig. Det är därför inte säkert att andra skulle se 
resultaten på samma sätt. Det är viktigt att använda litteratur i undervisningen som är 
genomtänkt för att undvika att någon elev känner sig kränkt. Det blir därför extra viktigt 
att de formuleringar som görs är genomtänkta så att ingen känner sig nedvärderad eller 
utpekad av den här studien. Studien har gjorts med ett försök att ha en öppen syn för 
människors olikheter, värden och kulturella markeringar. Uppsatsförfattaren ville även 
undersöka om romanerna var passande arbetsmaterial när värdegrundsfrågor diskuteras i 
gymnasieskolan. 
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4.7 Metoddiskussion 

Metoden som använts i denna undersökning påverkar resultatet eftersom uppsatsskriva-
rens personliga erfarenheter och värderingar spelar en stor roll i analysen. Den spelar 
även en stor roll i urvalsprocessen, en annan person hade möjligen valt ut andra delar i 
de tre verken att analysera. De personliga erfarenheterna påverkar analysen eftersom det 
inte helt går att vara objektiv i en analys av den här sorten. Det går inte att plocka bort 
läsaren ur läsningen. Skulle samma undersökning göras av olika personer skulle resulta-
tet skilja varje gång. För att få ett svarsresultat som hade ett bredare perspektiv hade en 
undersökning av vad flera olika personer ansåg kunnat göras. Undersökningen hade 
kunnat ha en mer kvantitativ del men det fanns inte vare sig utrymme eller tid till det för 
den här undersökningen.  
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet behandlas resultat och analys. Olika rubriker har framkommit utifrån 
ett diskursanalytiskt perspektiv. Den övergripande diskursen är diskursen om allas lika 
värde som är överordnad i alla rubriker. Rubrikerna visar sedan vilken inriktning de 
olika diskurserna tar utifrån ett allas lika värdeperspektiv. Valet av rubrikerna lyfts fram 
i avsnitt 4.4. De olika rubriker som behandlas är karaktärsbeskrivningar, diskrimine-
ring, att sticka ut från mängden, makt, människans olika roller samt seder och bruk. 
Alla rubriker innehåller ett inledande stycke där resultat från boken först presenteras 
som följs upp med en analys av det resultatet. Analysen görs utifrån de teorier som 
undersökningen utgår ifrån. Analysen kopplas även delvis till den tidigare forskning 
som tas upp i forskningsbakgrunden. Modellen med ett textstycke med resultat följt av 
en analys används genomgående genom hela det här kapitlet. Analysen av de tre verken 
redovisas samtidigt och inte separat.  
 
5.1 Allas lika värde – karaktärsgestaltningar 
Siri Pettersen visar att det finns många olika sätt att beskriva en karaktär till utseendet. 
Många gånger används bara små speciella beskrivningar som inte ger en helhetsbild av 
karaktären men ändå hjälper läsaren att få en bild i tanken. En stadspojke beskrivs med 
att han ”hade smutsiga fingrar men ett glatt leende” (Pettersen 2015a, s. 346) vilket 
skapar en bild av en fattig men lycklig pojke. Även fader Brody, en präst, som tar in 
Hirka i sin kyrka i människornas värld beskrivs genom sitt leende, ett leende som får 
honom att se kissnödig ut (ibid. s. 44). Det går alltså utmärkt att beskriva någon bara 
genom att påpeka på vilket sätt karaktären ler.  
 
En skicklig skribent kan få med mycket information med lite text. Det går att nå ut med 
karaktärsbeskrivningar utan att explicit uttrycka att en karaktär besitter den ena eller den 
andra egenskapen eller att den ser ut si eller så. Genom beskrivningen att pojken hade 
smutsiga fingrar men ett glatt leende kan läsaren förstå att det här är en pojke som lever 
i fattiga kvarter. Han är fattig och bor förmodligen på gatan och försöker få förbipasse-
rande att skänka honom pengar. Hans glada leende kan tyda på att han är ganska nöjd 
med livets lott ändå, eller att han är lycklig för att staden flödar över av människor som 
ska besöka riten som alla 15-åringar måste genomgå. Eftersom läsarens egna erfaren-
heter spelar roll för tolkningen finns det många sätt att tolka den här scenen på men det 
är nog rätt att anta att alla bildar sig en bild av den här pojken i sitt sinne även om detal-
jer utelämnas.  
 
Jarladin är en rådsmedlem som beskrivs i egenskap av mörkhyad (Pettersen 2015a, s. 
203). De enda gånger hudfärg nämns är när personen i fråga har en nyans som sticker ut 
från majoritetsbefolkningens. Även Ramoja, en kvinna som kan tala med korpar, besk-
rivs vara mörkhyad (ibid. s. 180). Båda karaktärerna tillskrivs andra positiva egenskaper 
i samband med att hudfärgen nämns, exempelvis är Jarladin stark och Ramojas hudfärg 
är kanelfärgad och hon sägs vara mörk, vacker samt främmande. Jarladin, Ramoja och 
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Svarteld är tre starka karaktärer i serien som har stora roller i berättelserna. Alla dessa 
tre beskrivs vara mörka i hyn. De tillskrivs även många positiva egenskaper som att de 
är starka, vackra, smarta, vänliga, tålmodiga och rättvisa. Det finns vissa karaktärer som 
inte beskrivs mer än med hudfärg överhuvudtaget, exempelvis en man som försöker till-
fångata Hirka i människornas värld: ”Han var mörk i huden” (Pettersen 2015b, s. 383). 
Inga andra egenskaper nämns explicit mer än att mannen upplevs obehaglig eftersom 
han har varit med och mördat Hirkas vän och hennes familj och nu försöker fånga in 
Hirka.  
 
En fråga man kan ställa sig är varför hudfärgen skulle vara relevant att nämna som 
egenskap hos en karaktär. Det kan vara väsentligt om det skulle tillskrivas några egen-
skaper som följer med hudfärgen men frågan är vilka dessa skulle vara eftersom det inte 
framgår. En ytterligare fråga som kan ställas är om det bara handlar om att beskriva det 
estetiska i syfte att skapa bilder i läsarens tankar. Eftersom författaren i samband med 
omnämnandet av den mörka hudfärgen hos Ramoja och Jarladin även beskriver positiva 
egenskaper, exempelvis att de är stolta och vackra, tolkar uppsatsförfattaren det som ett 
försök att ta bort den negativa innebörd som uppmärksammas ur ett orientalistiskt per-
spektiv, i och med att den mörka hudfärgen nämns. Samtidigt finns det tillfällen när det 
hemska och otäcka behöver förstärkas och vid sådana tillfällen används bara hudfärgen 
som beskrivning för att göra karaktären mer otäck vilket passar in på det orientalismen 
anser, nämligen att människor som inte kommer från västvärlden är de främmande och 
otäcka.  
 
Många av karaktärerna i serien är blonda och blåögda, exempelvis Sylja, en flicka som 
växer upp tillsammans med Hirka. Sylja är Hirkas enda kvinnliga vän. Sylja beskrivs 
som Hirkas totala motsats. Hirka är vild och färgglad med sitt röda hår. Hon tycker om 
att klättra i träd, brottas med pojkarna i byn och hon tycker om att hjälpa människor 
vilket hennes pappa har lärt henne att göra. Sylja däremot är utseendefixerad, egoistisk 
och maktlysten. Hirka berättar en hemlighet för Sylja i förtroende. Det förtroendet bry-
ter hon, genom att berätta det för sin mor (Pettersen 2015a, s. 189). När hemligheten 
kommer fram leder det till att Hirka och hennes far inte kan fly som de har planerat, 
vilket slutar med att Hirkas far dör. Sveket blir därför enormt. Vidare beskrivs Sylja i 
den andra boken som fixerad vid makt. Rådet vill att Rime ska gifta sig med henne, ef-
tersom allt hon vill ha är makt och hög status tror han att hon skulle vara nöjd och fun-
gera som en bra fru till honom. Han tänker att hon skulle kunna ta hand om honom på 
ett önskvärt sätt. Hon är dessutom väldigt vacker med sitt blonda hår och sina blå ögon. 
Rime inser dock till slut att det inte är ett giftermål som passar honom och kallar hennes 
maktlystnad för rådskomplex (Pettersen 2015b, s. 223). Allt hon någonsin sett hos ho-
nom har varit kopplat till den ställning som hans familj har i Ymslanden och den råds-
plats som är tänkt till honom.  
 
Människor som är själviska och maktlystna finns överallt i världen och omkring oss. 
Författaren väljer att tillsätta många negativa egenskaper hos en blond och blåögd flicka 
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vilket inte alls passar in på det orientalistiska synsättet. Däremot framställs hon som 
Hirkas motsats; för att kunna framställa ett ”vi” måste det finnas en motsats i ”de andra” 
som vi kan jämföra med. I det här fallet får den blonda och blåögda flickan vara den 
som är underkastad den färgstarka protagonisten med sitt röda hår. Ur ett intersektion-
ellt perspektiv borde Sylja vara den som har mest makt och status vilket hon har hos 
folket i staden där de växer upp. Hon är rik, ljus, vacker. Hos läsarna däremot kan hen-
nes karaktärsdrag ses som otrevliga och den fördel som hennes status ger henne i boken 
når inte ut genom författarens ord. Hon kritiseras snarare som en vit, vacker kvinna av 
hög börd genom att tilldela henne många av negativa egenskaper som att hon är egoist-
isk och maktgalen. Det skulle kunna ses som ett sätt för författaren att uttrycka kritik 
mot den typen av maktkategorier vilket visar en intersektionell medvetenhet.  
 
Umpiri är det folkslag som beskrivs som mest avvikande från normen. De beskrivs som 
varelser, monster, som är så fruktansvärda att det knappt går att se på dem. De är lik-
bleka och deras ögon täcks av en vit hinna som gör att de ser blinda ut. De har ett lukt-
sinne och en hörsel som överstiger karaktärerna från de andra världarna avsevärt. De har 
muskulösa kroppar och kloliknande fingrar (Pettersen 2015a, s. 572–576). I den första 
delen av serien beskrivs de som monstruösa och obegripliga varelser. I den sista delen 
som utspelar sig i deras värld får läsaren lära känna dessa monster och upptäcka deras 
starka och svaga sidor som gör dem lika mänskliga som alla andra karaktärer även om 
det finns en hel del kulturella skillnader världarna emellan. I den andra delen som utspe-
lar sig i människornas värld anses de likadana som i den första delen, som onaturliga 
monster.  

”Han är inte naturlig, det vet du väl?” sa han lågt. 
Hirka tittade på honom. ”Är du det då? Är jag?” Hon lät mer irriterad än hon 
hade menat att göra. ”Jag menar… Han finns, eller hur?” sa hon vänligare. 
”Och om han finns, är han väl lika naturlig som vi? Om du skulle döda allt som 
var annorlunda, skulle du bli tvungen att börja med mig och dig själv.”. (Petter-
sen 2015b, s. 329) 

 
Hirka problematiserar i boken svårigheten med att klassa någon annan som annorlunda 
eftersom det i sin tur skulle betyda att den personen skulle se henne som lika an-
norlunda. Vem är det i så fall som avgör vilka kriterier som gäller för vad som är an-
norlunda eller inte? 
 
Genom att klassa andra som annorlunda skapas en distans mellan dem och en själv. Vi 
människor gillar att kategorisera allt för att kunna se förhållanden mellan olika saker, 
jämföra (Elmeroth 2008, s. 27). Det blir lätt så att även människor sätts in i kategorier, 
det är något som alla gör även om det är omedvetet och inte illa menat. Inom olika 
grupperingar som en människa tillhör skapas ett ”vi”, vi som är med i exempelvis bok-
klubben. Vi har något gemensamt som inte de andra som inte ingår i gruppen är delakt-
iga i. Det skapar närhet inom gruppen men distans till andra. Här kan det tolkas som att 
författaren vill uppmärksamma sina läsare på att det inte är rätt att bara se någon utifrån 
sitt eget perspektiv utan att det kan vara bra att vända på det och fundera på hur den 



 

24 

 

andra personen kan uppfatta en själv också. Umpiri beskrivs inledningsvis som onatur-
liga därför att bland annat deras hudfärg inte följer det mönster som anses normalt men 
dessa varelser förmänskligas allt mer under seriens gång. Ju mer läsaren får lära känna 
dem desto mindre spelar deras annorlunda utseende roll för bedömningen av dem som 
personer. De tillskrivs mer positiva egenskaper och visar sig vara lika mänskliga som 
någon annan. Dessa delar ur skönlitteraturen skulle fungera bra för att uppmärksamma 
elever på problemet med att döma någon utifrån ett första intryck. Det skulle lämpa sig 
bra som diskussionsunderlag till allas lika värde ur ett orientalistiskt perspektiv.  
 
I Korphem bor hövdingasonen Tein som blir förtjust i Hirka och därmed en rival till 
Rime, både om Hirkas kärlek och om makten i Ymslanden. Dessa två beskrivs som 
varandras motsatser, ”Den ene ljus, den andre mörk” (Pettersen 2015a, s. 579). Det som 
är intressant är att det skapas ett sorts motsatsförhållande. Rime är den som är ljus men 
han kommer från Manfall, den plats Hirka anser vara den mörka och dåliga platsen. Det 
är en stad som bara skapat problem för henne och som inte kan kopplas ihop med något 
positivt. Tein däremot är mörk men kommer från Korphem som är Hirkas tillflyktsort 
när hon inte är välkommen i Manfall och som därför kan anses vara den ljusa platsen för 
henne. Även i karaktären Rime kan vi se ett motsatsförhållande. Under hela serien brott-
tas Rime med sina mörka sidor som gör att Hirka hela tiden skjuts längre från honom 
(Pettersen 2016, s. 509). Han vill vara god och uppvisa goda sidor för att kunna få Hirka 
att stanna hos honom men de mörka sidorna tar hela tiden över. Han har vigt sitt liv till 
skuggorna, skuggorna är rådets armé som de skickar ut när de behöver få hjälp att göra 
sina smutsjobb. Rime är tränad i att döda. Hirka hatar allt dödande eftersom hon vuxit 
upp med en far som helade sjuka med örter och växter, tog hand om sår och krämpor. 
Hirka slits mellan motsättningarna som river i hennes medvetande. Hon har en stark 
medkänsla och vill hjälpa alla och motverka orättvisor. Samtidigt ställs hon inför livs-
avgörande val som medför att hon måste ta andras liv (ibid. s. 100). 
 
Siri Pettersen beskriver många motsatsförhållanden mellan gott och ont, ljust och mörkt 
genom sina karaktärsgestaltningar. Det blir tydligt i hennes trilogi att det inte alltid är 
lätt att avgöra om en person har bara en god eller en ond sida. Hirka upplevs som väl-
digt omtänksam och god i hela serien men även hon gör fruktansvärda handlingar som 
definitivt kan anses onda. Rime är också en av karaktärerna som är lätt att fatta tycke för 
i serien men det är hela tiden tydligt att även han själv brottas med sina handlingar. Han 
känner sig som en mördare och tycker därför inte att han är värd att få vara med Hirka 
som är så snäll och god. Författarens sätt att blanda element som att den ljusa Rime 
kommer från det mörka Manfall och den mörka Tein kommer från det ljusa och härliga 
Korphem kan anses som ett sätt att försöka bryta ner fördomar och skapa nya normer. 
Eftersom det är något som sker hela serien igenom känns det genomtänkt och planerat. I 
samhället idag tillskrivs mörka ofta negativa egenskaper som de inte behöver ha utan 
som kommer från den historiskt orientalistiska synen som västerlänningar skapat. Ge-
nom att bryta mot dessa föreställningar i sina texter bryter Siri Pettersen ner en del av 
dessa fördomar och stereotypa föreställningar.  
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5.2 Allas lika värde – diskriminering 
Hirka möter sin biologiska far när hon kommer till människornas värld i den andra de-
len i trilogin. Hon vet inte hur han känner för henne när hon får reda på att han insemi-
nerat en kvinna för att kunna skapa ett barn, det barn som blev Hirka. Det visar sig att 
han är fast i den här världen eftersom ymslingarna hade förstört hans blod så att han inte 
kan resa mellan korpringarna och komma tillbaka till Ymslanden. När Hirka får reda på 
att det inte bara går att skapa barn utan att ha samlag utan att det också går att byta ut 
allt blod i en människa blir hon orolig. Hon tror att han skapat henne bara för att kunna 
ta hennes blod. Det får henne att känna sig ledsen först men sedan inser hon att hon va-
rit med om mycket värre svek så det skulle inte vara det värsta hon varit med om att 
fungera som en blodpåse för någon annan.  

Det underliga var att det kändes bättre att vara en blodpåse än bara ett odins-
barn. Ja, det gav henne gåshud att tänka på det, men nu fanns det i alla fall en 
anledning. Att bli jagad bara för att hon inte hörde hemma… det var menings-
löst. Det gick inte att kämpa emot det. (Pettersen 2015b, s. 304) 

 
Hirka har tidigare blivit jagad för vad hon var, nu blir hon jagad för något som de vill ha 
av henne. Det känns för henne mer meningslöst att bli jagad när hennes infångande inte 
skulle kunna ge dem någonting av nytta. Nu blir hon istället jagad för att hon har något 
som är av värde för den som jagar henne.  
 
Främlingsfientligheten skulle kunna sägas ha sin grund i orientalismens sätt att uttrycka 
att vi i väst är de som är normala medan de som är från andra världsdelar inte är det. En 
fråga man kan ställa sig med främlingsfientlighet och rasism är vad de som står för detta 
vill att de människor de ogillar ska göra. Det går inte att ta ifrån en människa dess egen-
skaper och etniska bakgrund. Det går att ta ifrån en människa ett land men det är inte 
alltid så enkelt att avgöra till vilket land en person kommer. Med tanke på hur männi-
skor förflyttar sig och får barn med människor från andra länder än de själva kommer 
ifrån blir det inte enkelt att säga vilket land de tillhör. För någon som är utsatt för dis-
kriminering, oavsett om det handlar om etnisk bakgrund, klasstillhörighet eller könstill-
hörighet, måste det kännas som det gör för Hirka, att det är meningslöst. Oavsett vad 
andra säger kan dessa människor inte ändra på det som de är. Det går inte att kämpa 
emot när andra har bestämt sig för att döma dig för något som du inte är. Det är i 
slutändan hos de andra som det måste ske en förändring vilket bara kan ske genom att 
sprida kunskap om diskriminering.  
 
När Hirka kommer till Dreysíl där det folk som hon tillhör lever, blir hon genast attack-
erad med diskriminerande ord om hennes utseende. Hon ser inte ut som andra umpiri 
även om hon är till hälften en umpiri. Umpiri är bleka i huden, muskulösa och långa. De 
har fingerliknande klor och huggtänder. Hirka ser mer ut som en människa i kroppen än 
en umpiri.  
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Skerri lyfte hakan. Tittade på henne längs näsryggen som om hon var en idiot. 
”Du är som de! Titta på dig själv! Du har ögon som de. Du har inga klor. Inga 
tänder. Du är långsam. Vek. Ynklig, som de. Du är mer menskr än Umpiri. Och 
du talar inget annat än djurspråk. (Pettersen 2016, s. 42) 

 
Hirka har växt upp i en värld där de som lever ser annorlunda ut än hon. Ymslingarna 
har svans, vilket hon inte har. Det har hon fått höra hela sin uppväxt. Nu kommer hon 
till den värld där hennes eget folkslag lever men hon är fortfarande annorlunda. De är 
dessutom snabba att påpeka detta; det sker tidigt i den tredje boken.  
 
Ur en orientalistisk syn är det här ett vanligt sätt att reagera på en person som kommer 
från ett annat land och visar upp andra egenskaper än förväntat. Diskriminering utifrån 
etnisk bakgrund är något som breder ut sig över hela Europa idag där främlingsfientliga 
partier tar allt mer plats i valrörelserna och får allt fler röster från folket. De drag som 
visar upp att Hirka är annorlunda bemöts med avsmak.  
 
Skolverket (2011, s. 5) lyfter fram att elever ska få lära sig att bemöta andra med med-
mänsklighet och ha förståelse för deras olikheter och deras livsöden. Det kan tyckas 
vara övermäktigt att bara skolan ska arbeta för att förändra samhällets syn på dem som 
kommer från en annan bakgrund. Många av de väljare som röstar i valen har dessutom 
redan gått ut skolan och skulle behöva få den lärdomen på andra platser i samhället än i 
skolan. Min förhoppning är att vi kommer att se en förändring i framtiden där folket blir 
mer toleranta och kan se fördelar med mångfald och mångkultur tack vare att skolan 
lyckats med sitt uppdrag att lära ut det till alla elever.  
 
En av de karaktärer som inte beskrivs som en snäll och sympatisk person är Urd. Urd 
lurar till sig en plats i Rådet och det enda som driver honom är makt. Han är maktgalen 
och vill ta över Rådet och kasta ut dem som har mycket att säga till om där. Han visar 
prov på att vara fientlig mot människor som sticker ut på olika vis. Vid ett tillfälle dis-
kriminerar han homosexuella när han uttrycker fördomar som att han bara för att han 
har en scarf runt huvudet ser ut som en homosexuell man.  

Det var en scarf i grått silke, som han knutit runt huvudet. Visserligen fick det 
honom att se ut som en man som attraherades av män. En fjollig idiot (Petter-
sen 2015a, s. 337).  

 
Urd visar sig ha fördomar om hur homosexuella män klär sig när han tänker att en sjal 
skulle visa vilken sexuell läggning han har. Han visar också att han har fördomar om 
hur en homosexuell person är. Han uttrycker att de skulle vara fjolliga idioter. Han har 
fördomar mot lägre stående klasser än den han själv tillhör. Vid ett tillfälle studerar han 
Hirka för att se om hon är den han letar efter men har han svårt att se förbi sin trång-
synthet. På grund av hennes enkla utseende han har svårt att tro att hon skulle kunna 
vara ett hot mot honom på något sätt.  

Hon var pinsamt enkelt klädd. En grönspräcklig tröja som knappt hängde ihop 
längre. Halsen var förstärkt flera gånger med garn i gulare nyans än själva trö-
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jan. Skillnaden var precis tillräckligt stor för att vara irriterande. (Pettersen 
2015a, s. 338) 

 
Han anser att hennes klädsel är enkel och de värdeladdade ord som används gör att vi 
kan tolka hans analys av henne som nedvärderande. Ord som pinsamt och irriterande 
skapar reaktioner och läsaren kan se framför sig hur han ser på henne med avsmak. Han 
tycker också att hon är enkelt klädd vilket gör att hon inte kan ses som ett hot.  
 
Få karaktärer i serien Korpringarna är lika fördömande som Urd. Det är lätt som läsare 
att tycka illa om Urd som ser ner på exempelvis Hirka som under seriens gång fram-
ställts som modig, stark, vacker och älskvärd. Genom att låta karaktären Urd föra fram 
starka tankar som att hon är pinsam och irriterande förstärks den negativa bild av ho-
nom som läsaren fått. Med tanke på att det finns få karaktärer som upplevs som rakt 
igenom fördomsfulla och hemska personer kan framställningen av Urd tolkas som ett 
sätt att nedvärdera fördomsfulla och inskränkta människor. Det blir i längden ett sätt att 
framhålla allas lika värde eftersom ingen annan karaktär använder samma kränkande 
värderingar mot honom.  
 
5.3 Allas lika värde – att sticka ut från mängden 
En diskurs som kunnat utrönas i litteraturen är att sticka ut från mängden. I den andra 
boken, Röta, förvandlas Hirkas korp Kuro till en Nábayrn, av folkslaget umpiri. Dessa 
varelser är bleka och muskulösa, med långa kloliknande fingrar. Hirkas korp som följt 
henne genom hela den första boken och även till den nya världen visar sig vara en um-
piri, förklädd till korp. Hirka blir äcklad av varelsen som ändrat gestalt från korp till 
umpiri. Hon tänker att den är ond eftersom det är vad hon fått lära sig att dessa varelser 
från hon var liten. När hon tänker på hur vidrig den är inser hon att det är vad hon också 
fått lära sig att sådana som hon själv. ”Plötsligt inser hon att samma ord hade använts 
om henne själv. Många gånger” (Pettersen 2015a, s. 62). Det slår henne att hennes re-
aktion är likvärdig med hur ättlingarna reagerat när de fått reda på att hon inte var en 
ättling som de. Hon om någon vet hur det känns att bli dömd utifrån vad gamla sägner 
säger om vem du är, istället för att döma dig för de handlingar du begått. När hennes 
hemlighet avslöjades och de fick veta att hon var annorlunda reagerade ättlingarna uti-
från det som de hört sägas om odinsbarn, menskr, från gamla sägner. Dessa menskr bar 
enligt sägnerna på rötan. Rötan får enligt sägnerna ättlingar att ruttna. Eftersom Hirka 
inte har någon svans och hittades vid stenportalen antar de att hon är en menskr (Petter-
sen 2015a, s. 48). Istället för att tillskriva menskr de egenskaper som de vet att Hirka 
har, låter de sägnerna som de hört få liv i henne även om de aldrig sett henne få någon 
att ruttna. Även när hon kommer till människornas värld sticker hon ut. 

Hon hade kommit hit därför att hon trodde att hon hörde hemma här. Eftersom 
hon var en människa. En av dem. Men det var precis likadant här som i Yms-
landen. Hon var lika jagad. Lika främmande. (Pettersen 2015a, s. 48) 
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Eftersom Hirka inte vet hur de behandlar sådana som inte passar in i normen i den nya 
världen blir hon orolig för vad de ska göra med henne. Hon blir rädd att de kommer att 
ta livet av henne på något sätt när de får reda på att hon inte är uppväxt i den mänskliga 
världen.  

 
I dagens samhälle lever människor med föreställningar om andra människor som de ofta 
tillskriver personer utan att de förtjänar det. Det är kanske enkelt att tro att en indier 
tycker om kryddstark mat om du gillar att äta indisk mat eftersom den är kryddstark. 
Det behöver däremot inte alls betyda att alla indier gillar det. Enligt ett orientalistiskt 
perspektiv har människan under mycket lång tid sett det som tillskrivs den egna gruppen 
som det normala. Utifrån den orientalistiska teorin är det inte förvånande att den stora 
gruppen i Manfall reagerar när de upptäcker att det dykt upp någon som är annorlunda.  
 
De föreställningar som vi människor har om människor från andra grupper än de vi 
själva tillhör, är bara föreställningar. Varje individ måste få chansen att visa sina egen-
skaper innan någon annan borde döma dem. Något viktigt som Siri Pettersen lyfter fram 
är att Hirka inser att hon dömer någon på samma sätt som hon själv blivit dömd. Om vi 
ska kunna leva tillsammans i en värld där alla är olika måste vi stanna upp och reflek-
tera över hur vi beter oss mot andra. Behandla andra som du själv blir behandlad. Även 
Elmeroth (2008, s. 28) menar att vi kategoriserar alla vi träffar och sätter in dem i fack. 
De som hamnar i kategorin ”vi” är de som är mest lika oss själva och de som anses 
passa in i normen medan ”de” inte följer samma mönster som anses vara rätt. För att 
kunna rucka på dessa kategorier krävs att de uppmärksammas och förebyggs.  
 
Langer (2005, s. 23) menar att alla läsare upplever sin läsning olika utifrån de egna erfa-
renheter som läsaren har med sig. En läsare som tidigare har blivit mobbad skulle upp-
leva de här scenerna från boken på ett helt annat sätt än en person som inte blivit det. 
Genom att lyfta fram dessa delar ur litteraturen och arbeta med dem i en klass kan alla 
elever få chansen att reflektera över hur de skulle ha reagerat i samma situation. Det är 
inte svårt att tänka sig rädslan som en människa måste känna om den inte vet hur den 
kommer att bli behandlad när det visar sig att den inte är lika som de människor som 
lever i omgivningen. Genom att arbeta med litteratur kan elever som går och känner oro 
för att visa sitt rätta jag få möjlighet att övervinna den rädslan. Fantasylitteraturen är ett 
bra medel eftersom fiktionen inte behöver peka ut någon särskild folkgrupp utan dis-
kussioner kan göras utifrån fiktiva varelser men kan ändå kopplas ihop med saker som 
händer i elevernas värld.  

 
Föreställningar som vi människor skapar oss under vårt liv har en tendens att rota sig 
djupt. Eftersom vi många gånger är omedvetna om dessa föreställningar kan det vara 
svårt att ens uppmärksamma dem och svårare att ändra uppfattning. Ättlingarna hatar 
och föraktar Nábyrn för allt de är på grund av de historier som har funnits om dem i 
Ymslanden i många år. De hatar dem trots att deras siare, deras gud, var en umpiri (Pet-
tersen 2015a, s. 40). När Hirkas korp Kuro förvandlas till en umpiri har hon föreställ-
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ningarna om dessa varelser i sitt sinne. Han har ännu inte vaknat från sin transformering 
och ändå tänker hon på honom som ”ett vackert odjur” (Pettersen 2015a, s. 82). Som 
korp följde han henne och gjorde inget som skulle kunna likna honom vid ett odjur. 
Trots att hon anser att han ser ut som en vacker gud och trots att han bara varit snäll mot 
henne under hela tiden han följt henne tänker hon att han är ett odjur. Föreställningar 
som bränts in i henne sedan barnsben är djupt rotade.  

 
Föreställningar om hur människor som inte kommer från samma värld som man själv 
lever som tidigare nämnts kvar sedan långt tillbaka och har uppmärksammats ur bland 
annat ett orientalistiskt perspektiv. Med tanke på hur länge vi levt med grundidén om att 
människor från Orienten bryter mot vår västerländska norm har vi alla garanterat för-
domar och föreställningar som vi är omedvetna om. För att kunna främja att skolan blir 
en likvärdig plats som är lika för alla krävs det att dessa föreställningar förs upp till ytan 
och att de kanske ställs emot hur den andra sidan kan se på samma sak. Att prata om 
ämnen som att känna sig utanför eller annorlunda kan vara jobbigt och därför blir litte-
raturen en bra port för att öppna upp diskussioner. Elever får chansen att uttrycka sina 
känslor utifrån karaktärernas öden istället för att behöva blotta sig själva.  
 
5.4 Allas lika värde – makt 
I Ymslanden råder en sorts maktregim där de starkaste ska ha en plats i Rådet. Rådet är 
de som bestämmer över Ymslanden. Det sägs att vem som helst som visar sig vara stark 
nog kan ta en plats i Rådet men där har samma familjer haft en representant i alla tider. 
Folket tror att det är för att rådsfamiljerna är de som har starkast blod i Ymslanden. När 
en av rådsmedlemmarna dör ersätts den av någon annan från familjen. Eftersom det 
varit på det sättet i alla år har namnen på familjerna graverats in i guld i bordet som de 
sitter vid under rådsmötena. Rime som är född i en av familjerna ifrågasätter hela tiden 
Rådets sätt att styra landet. Han och Hirka upptäcker att Rådet har, för att få behålla sin 
makt, stulit ättlingarnas kraft för att hålla dem så svaga att de inte ska kunna mäta sig 
med rådsmedlemmarna (Pettersen 2015a, s. 474). De har infört en rit som alla i Yms-
landen ska genomgå vid femton års ålder. Det ättlingarna tror sker under riten är att de 
av Rådet får beskydd mot andra folkslag som umpiri, men det som egentligen sker är att 
de fråntas en del av den kraft som de besitter. Rime vill bryta ner Rådet och skapa en 
demokrati där varje rådsmedlem ska väljas ut av folket istället för att ha en födslorätt 
(Pettersen 2015b, s. 265).  
 
Ymslanden styrs av en sorts maktregim i folkets ögon. Den med starkast kraft kan få en 
plats i Rådet. Det som folket är omedvetna om är att det istället är en diktatur de lever i 
där Rådet gör allt i sin makt för att behålla sina platser och sin makt på bekostnad av 
folket. De drar sig inte för att mörda eller stjäla och hittar alltid någon annan att skuld-
belägga för sina brott. Rime inför därför demokrati i landet så att folket ska få vara med 
och bestämma vilka som ska ha makten.  
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Persson (2012, s. 19) lyfter fram problematiken i att ämnena svenska och svenska som 
andraspråk riktar in sig på olika saker som litteraturen ska lära eleverna. Genom att ar-
beta med fantasy som är rent fiktiva berättelser anser uppsatsförfattaren att det går att 
kombinera så att elever båda kan få lära sig om den svenska kulturen och andra kulturer 
i mötet med litteraturen. Det beror alldeles på hur arbetet med litteraturen sker. Genom 
att peka på de demokratiska delarna i Korpringarna kan demokrati diskuteras och kopp-
las till det svenska samhället och sedan jämföras med andra länder och deras maktstruk-
turer vilket också passar in i det didaktiska syfte som den här uppsatsen lutar sig mot.  
 
Hirka som är uppväxt i Ymslanden har en syn på hur olika grupper tillskrivs makt. Hon 
tillhör flera olika grupper eftersom hon är kvinna, vit, odinsbarn och kraftlös. Alla 
grupperna påverkar hennes ställning. Stefan är en vit man, människa och jägare och har 
helt andra sätt att se på makt och tilldelas en annan status. Naiell som är umpiri och en 
man som kommer från ett högt hus vilket innebär ett hus med mycket makt och hög 
status. Att komma från ett högt hus tillskriver makt. Han har även levt i alla tre världar-
na vilket gör att han har fått intryck från tre olika världar och har sina sätt att tolka olika 
maktstrukturer. När dessa tre karaktärer är tillsammans blir det svårt för dem att veta 
vilken roll de har. De samlas med en gemensam nämnare och ”de visste alla tre att de 
behövde varandra. Att de hade en gemensam fiende. Ändå kändes maktbalansen osä-
ker” (Pettersen 2015b, s. 148). De har ett gemensamt mål, vilket är att störta sin fiende, 
men det blir svårt att hålla sams i gruppen eftersom de inte vet riktigt hur maktbalansen 
ser ut mellan dem.  
 
Makt kan fördelas mellan olika personer på olika vis. Ur ett intersektionellt perspektiv 
tillskrivs olika grupper olika mycket makt. Det säger sig självt att det blir svårt att 
komma till ett nytt land där maktstrukturerna skiljer sig från det som man är van vid. 
Det innebär att man inte bara behöver lära sig att uppfatta hur olika grupper tilldelas 
makt och status utan också att man måste omvärdera sina tidigare synsätt och anpassa 
sig till den rang som de får i det nya landet. Genom att tillhöra gruppen invandrare i 
Sverige eller i något annat västerländskt land tillskrivs personen flera olika statusmarkö-
rer bara för att hen inte kommer från västvärlden (Said 2016, s. 117). Det som tidigare 
har setts som statushöjande markörer slås ut av att de utifrån ett orientalistiskt perspek-
tiv anses vara västerlänningarnas motsatser. Alla invandrare oavsett varifrån de kommer 
får tillskrivas många av dessa negativa markörer bara för att de tillhör den stora gruppen 
invandrare. Det är beklagligt att ett land som Sverige fortfarande lever i gamla föreställ-
ningar som faller in under det vi benämner orientalism. Människor har invandrat till 
Sverige i stor utsträckning så långt tillbaka att det nog inte finns någon som längre kan 
anses som enbart svensk.  
 
När Hirka kommer till Dreysíl är maktstrukturen tydlig. De med mest makt tillhör något 
som kallas för ett hus. Det är en släkt med makt som tagit namnet från familjens äldste 
medlem. Hirka tillhör Modrasmes hus när hon kommer till Dreysíl eftersom hennes far, 
Graal, tillhörde det huset. Husen tilldelas ett nummer som visar alla hur högt i rang de 
står. Modrasmes hus upphöjs till hus nummer sju i ordningen när Hirka kommer till 
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staden Ginnungad med förrädaren Nialls hjärta och lämnar över det till det första huset. 
Det ger familjen mer makt och de kommer att få flytta till ett nytt och större hus för att 
deras ställning tydligt ska ses av folket i staden (Pettersen 2016, s. 173–174). I Dreysíl 
är husen hos dem med makt mycket större än vad familjen egentligen behöver. ”Gjord 
för att visa upp färdigheter. Makt. Inte för att skapa trivsel” (Pettersen 2016, s. 198). 
Hirka som växt upp i en liten hydda i skogen har svårt att känna sig hemma i de stora 
husen och allt överflöd av utrymme.  
 
Dagens samhälle har blivit allt mer materialistiskt och behovet av att äga prylar är större 
än någonsin. Klasskillnaderna visas upp i hemmen där människor med pengar lever i 
överflöd med garderober som dignar av kläder. Många hinner inte ens använda alla klä-
der de har medan andra inte ens har varma kläder att sätta på sig när vintern kommer. 
Allt yngre barn börjar få tillgång till egna mobiltelefoner i Sverige medan det finns 
människor som inte har tak över huvudet. Familjer i det övre klasskiktet har hus med 
många rum över medan andra familjer i lägre samhällsklasser trängs i små utrymmen 
och delar rum, precis som i Siri Pettersens berättelser. Det är viktigt att som lärare i da-
gens samhälle ha en medveten syn på hur klasskillnaderna i Sverige ser ut för att inte 
peka ut någon elev. Det kan finnas elever i en grupp som inte har mobiltelefon eller 
dator och läraren kan därför inte ta för givet att eleverna vet hur dessa tekniska hjälp-
medel ska användas. I planeringen och arbetet för individualisering blir det viktigt att se 
till alla olika grupper som finns i den elevgrupp som ska undervisas.  
 
5.5 Allas lika värde – en människa har olika roller 
Rime som hela sitt liv avskytt den livslott han fått hamnar ändå till slut på tronen och får 
en plats i rådet som regerar över Ymslanden. Han får inte vilken plats som helst utan 
den ledande rollen som korpbärare. Korpbäraren är den som har allra högst status i rå-
det. Rime har i hela sitt liv hatat rådet för att de bestämmer över människor från en 
maktposition som han tycker att de missbrukar. Ändå är han inte sen att använda sin 
titel när han får ett vredesutbrott i en liten by där en pojke hittas mördad. Han kom dit 
som en ansiktslös skugga men avslöjar sig som Rime An-Elderin, den som bestämmer 
deras öde (2015b, s. 208). Ingen skulle säga emot en skugga. Makt är alltid skönt att ha 
när det väl kommer till kritan och han dömer mannen som agerat av rädsla till döden. 
En annan roll som Rime har är att han är en kär tonåring. Han kliver in i en annan roll 
när han är med Hirka och tänker på henne. Rollerna är till och med så tydligt separerade 
att han kan tänka på skillnaderna själv. När han befinner sig i rollen av makthavande 
rådsmedlem som bär fram dödsdomen till en man kommer han på sig själv med att 
tänka på Hirka. Efteråt tänker han tillbaka på det ögonblicket och rannsakar några av de 
roller som hans liv kräver av honom.  

Rime hade varit beredd. Han hade stått med svärdet lyft, bara ett hugg från att 
döda allt han hade hatat. Tills tankarna hittat Hirka. Tills han hade fått se en 
skymt av sig själv. Korpbärare. Domare. Monster. Då hade han tvekat. (2015b, 
s. 221) 
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Rimes olika roller är så tydliga att de till och med blir tydliga för honom själv. Å ena 
sidan var han domaren som dömde mannen till döden vilket kan ses som en mindre god 
och förlåtande handling. Å andra sidan tvekade han när han mindes rollen som älskande 
tonåring. En tonåring som bara vill vara med den han älskar, inte vara domaren och bö-
deln som bestämmer någons öde. Han visar sin goda sida med att han vid det här till-
fället inte klarar av att mörda mannen som ändå dör av en annan mans hand.  
 
Vi bör inte döma en person utifrån någon enstaka händelse. En person som man tror sig 
känna kan vara på ett sätt tillsammans med sin familj, ett sätt med sina vänner, ett sätt 
på jobbet och ett helt annat sätt tillsammans med främlingar. Människor är nästan alltid 
snabba att döma andra och det talas om att första intrycket är det viktigaste. Människan 
är mer komplex än att den bara kan dömas utifrån fragment av det som personen har att 
erbjuda. Vem kan säga att de känner till ditt allra innersta mer än du själv? Livet är inte 
alltid svart eller vitt. Att säga att en person är ond eller god kan egentligen inte beskriva 
den personens innersta kärna. En mördare har gjort en ond handling men har förmodlig-
en gjort även goda handlingar i sitt liv. Om den har gjort fler goda handlingar än onda, 
betyder det att personen är mer god än ond? Pettersen låter Hirka tänka tanken att ”det 
bara fanns två sorters ättlingar i världen: de som levde fredligt och de som dräpte” 
(2015b, s. 247). Uppsatsförfattarens tolkning är att författaren har haft en grundtanke 
om att det inte alltid går att urskilja om en människa är bara ond eller god. Ur ett inter-
sektionellt perspektiv tillskrivs människor olika roller beroende på olika grupper som de 
tillhör. En kvinna som är trebarnsmor och lever under låga socioekonomiska förhållan-
den förväntas vara på ett visst sätt men även denna kvinna har många olika roller att 
spela i livet. Det är roller som påverkar hennes beteende beroende på vilken roll hon för 
tillfället befinner sig i. Eftersom skolan ska fostra demokratiska medborgare så är det 
viktigt att diskussioner om detta förs fram i ljuset så att eleverna får chans att fundera 
över detta.  
 
Om eleverna ska ha chansen att lära sig att livet inte är svart eller vitt kan det vara en 
fördel att ta fasta på situationer tagna ur fiktiva berättelser som de matas med hela tiden. 
De fiktiva berättelserna kan, som Alkestrand (2016, s. 16) är inne på, med fördel använ-
das för att finna tolkningsbara möjligheter i den verkliga världen och det kan ta udden 
av känslomässigt svåra situationer om de inte behöver sättas i samband med en verklig 
person.  
 
En människas olika roller kan införskaffas på olika vis. Rime föds in i sin roll som 
överordnad andra där han växer upp i en familj som har hög status. Han har en ödesbe-
stämd roll i Rådet redan från födseln och den rollen skapar förväntningar på honom som 
han känner att han inte kan eller vill leva upp till. Han känner sig trängd eftersom han 
upplever att han aldrig har något eget val. Alla räknar med att han ska ta en plats i Rådet 
eftersom det alltid suttit någon från släkten med i Rådet tidigare. Han skulle bli den 
starkaste och yngsta medlemmen någonsin (Pettersen 2015a, s. 82). Bara för att du föds 
med särskilda förväntningar behöver det inte betyda att du känner att du kan eller vill 



 

33 

 

uppfylla dem. I hela serien gör Rime uppror mot de förväntningar som riktas mot ho-
nom och när han bestämmer sig för att gå en annan väg än den som de lagt ut åt honom 
känner han att han ”skulle aldrig mer tvingas leva som myten av sig själv” (Pettersen 
2015b, s. 33). Eftersom han själv inte ser samma person med samma livsöde framför sig 
som alla andra känner han sig som en myt när han hör hur de framställer honom. En 
människas roll kan även påverkas av andra saker än sådana markörer som tillfaller en 
vid födseln. I den andra delen av Korpringarna får läsaren följa Damayanti som är dan-
serska i staden Manfall. Hon dansar förföriska danser och gör männen galna. I en dis-
kussion mellan henne och Rime berättar de för varandra hur de känner sig begränsade 
av andras sätt att se på dem. Damayanti menar att Rime ändå har större valmöjlighet än 
vad hon har. Hon ses som en hora för att hon dansar avklädda danser för männen i sta-
den. Människor börjar viska omkring henne så fort de ser henne. Hon menar att hon ”är 
fri att gå vart jag vill, men jag går aldrig fri för andras fördomar” (ibid. s. 257). Rime är 
mer begränsad i vart han kan gå eftersom hans status inte tillåter att han befinner sig på 
vilka platser som helst. Fördomar som folket har mot honom spelar inte så stor roll ef-
tersom hans maktposition gör att han inte påverkas på samma sätt som Damayanti.  
 
För oss människor i dagens samhälle påverkar olika faktorer hur vi ses av andra i vår 
omgivning. De socioekonomiska förutsättningar som en person har från födseln kan på-
verka både hur personen ser på sig själv och hur andra ser på den. En person som kom-
mer från en familj med låg inkomst och som saknar högre utbildning kan från den är ett 
litet barn inpräntas av känslan att ett arbete som kräver en hög utbildning och har hög 
status inte är inom räckhåll. Samtidigt kan ett yrke inte fastställa en persons egenskaper. 
En snickare som inte har en lång högskoleexamen behöver inte ha valt det yrket för att 
högskolestudier var för svåra, utan kan ha valt det på grund av intresse. Yrkets status 
ska inte behöva påverka synen på individen. Människor som kommer hit från andra län-
der kan komma från många olika bakgrunder och ha många olika yrkesroller men 
kommer hit och de får samma stämpel oavsett deras olika utbildningar och kunskaper. 
Det är inte heller säkert att samma status för samma yrke existerar i andra länder vilket 
gör att en person som kommer till Sverige inte bara måste sätta sig in i en helt ny roll. 
De måste även lära sig hur samhället förhåller sig till exempelvis ett yrke för att kunna 
tolka och förstå den nya världen. Gamla förväntningar nollställs och nya framträder. Det 
svenska samhället är dessutom fullt med personer som fötts och växt upp i Sverige men 
har förväntningar på sig från familj och släkt som kommer från en annan kultur. De är 
invävda i en komplex struktur av kulturella skillnader som de måste ta hänsyn till i sitt 
vardagliga liv. Om de fördomar som finns förs fram i ljuset redan i skolan kan vi hoppas 
på att se en förändring i framtiden där framtida arbetsgivare inser att ett namn som 
klingar utländskt inte på något sätt speglar de egenskaper som individen bakom namnet 
besitter.  
 
5.6 Allas lika värde – seder och bruk  
Eftersom serien Korpringarna utspelas i tre olika världar finns det gott om tecken på att 
olika platser har olika kulturer. I olika kulturer går det att finna seder och bruk som kan 
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vara särskiljande men även likadana. Eftersom den ena världen är den samma som den 
vi lever i idag och påminner om det vi är vana vid är det lätt att ta till sig den. De fiktiva 
världarna skiljer sig lite mer från vad vi skulle säga är dagens norm. Diskursen om vilka 
seder och bruk som anses normala kan utrönas i alla tre verken. I den andra delen kom-
mer Hirka till människornas värld där sederna är likvärdiga med dem som vi i Sverige 
känner igen. I Röta förundras Hirka bland annat över hur människorna är besatta av tid 
(Pettersen 2016, s. 102). De har klockor för att se vilken tid på dygnet det är, istället för 
att som hon är van vid vända upp blicken för att se på solen. Hon tycker att det verkar 
som att människorna alltid anser att de har för lite tid. Hirka kommer till människornas 
värld i egenskap av en flykting som flytt från sitt land där hon inte kunde stanna längre. 
Hon har svårt att förstå de seder och bruk som hon möter i den nya världen. När en per-
son inte känner igen sig i seder och bruk är det svårt att känna att man passar in. Det är 
svårt att känna sig hemma. Det kan bli svårt att hålla reda på vad som hör till vilken 
värld. I Hirkas fall börjar hon känna att hon tappar känslan för vad som är sant eller 
falskt. Vad som är rätt eller fel. När alla gamla seder blandas med de nya kan det bli 
svårt att hålla isär världarna och det måste vara lätt att förlora sig i känslan av att något 
bara har varit en dröm (Pettersen 2016, s. 195). När Hirka vid ett tillfälle blir överfallen 
på gatan är det en dam som går förbi och ser det hända. Damen går vidare och låtsas att 
hon inte sett någonting trots att Hirka vet att de hade ögonkontakt för en stund och att 
det var omöjligt att hon inte sett vad som hände (ibid, s. 46). Hirka får även veta att kor-
par, som är det mest värdefulla djuret i Ymslanden, anses vara skadedjur i människornas 
värld.   
 
Det här med tid är ett dilemma som vi brottas med i dagens samhälle. Många känner 
nog igen det som Hirka uppmärksammar, att det finns för lite tid. Det är så mycket som 
ska hinnas med och för lite tid att hinna med allt. Det kan tolkas som samhällskritik från 
författarens sida att uppmärksamma detta. Det skulle kunna ses som en uppmaning att ta 
vara på den tid du har och njuta istället för att stressa sig genom livet. För någon som 
aldrig har flyttat till ett nytt land, eller flytt, kan det vara svårt att föreställa sig hur svårt 
det är att lära sig vilka seder och bruk det nya landet har. Sådant som är inetsat sedan 
länge som rätt kan helt plötsligt vara fel och det kan inte vara lätt att hålla isär vad som 
är vad. Det är lätt att kräva att de som kommer till Sverige ska ta till sig av den svenska 
kulturen och värdena men vad finns det egentligen för stöd att få? Som Persson (2012, 
s. 19) nämner menar Skolverket att skönlitteraturen ska fungera som en inkörsport till 
den svenska värdegrunden och den svenska kulturen. Frågan är vad som händer med de 
vuxna som kommer hit som inte går i skolan och får den chansen. Ska vi förvänta oss 
att de tar det ansvaret själva genom att läsa litteratur hemma? Siri Pettersen lyfter det 
här problemet på ett spännande sätt i litteraturen där Hirka får lära genom att göra egna 
antaganden utifrån de upptäckter hon gör om vad som är annorlunda från det hon är van 
vid. Ett sådant tillfälle är när hon blir överfallen och damen väljer att låtsas som att hon 
inte ser det hända. Hon börjar undra om hon också ses som ett skadedjur, lika som kor-
parna gör. Hur ska hon kunna veta vad som anses bra eller dåligt längre? Människorna 
hjälper inte ens varandra om de är i nöd. En tolkning kan vara att Siri Pettersen kritise-
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rar mottagandet av nya människor och det sätt som de ska acklimatiseras in i det nya 
systemet. Rasism skulle kunna anses grundas på en okunskap om andra människor och 
deras sätt att vara. Istället för att försöka förstå sig på andras agerande och sätt att vara 
ses skillnaderna med negativa ögon och det skapas ett avstånd mellan människor som är 
olika varandra. Det kan tolkas som att Siri Pettersen anser att det är dags för folket att 
öppna sina ögon och ta in vad som händer i samhället rumt omkring. I den här uppsat-
sens teoriavsnitt tas det upp att negativa antaganden om det som är främmande grundar 
sig i orientalismen. Att inte förstå hur viktig tid är i västvärlden är något som anses ne-
gativt; det är viktigt att komma i tid till ett bokat möte eftersom alla har för lite tid. De 
människor som kommer till Sverige kan ha svårt att förstå detta trots att det i alla 
världsdelar och i alla länder finns lika många timmar på ett dygn. Men eftersom tid inte 
värderas på samma sätt på alla platser i världen blir det långt ifrån självklart. Det man 
kan fråga sig är om det inte är sundare att ha en mer avslappnad inställning till tid än 
den syn som västerlänningar har.  
 
När Hirka kommer till Dreysíl i den tredje boken vet hon inte alls vad som väntar 
henne. Hon har erfarenheter från två olika världar där maktstrukturer och samhällsstruk-
turer skiljer sig från varandra. Keskolail är en av de första umpiri som hon träffar när 
hon kommer till Dreysíl. Det visar sig att umpiri är ett folkslag som säger sig aldrig 
döda någon annan umpiri. De som ändå brutit mot den regeln fråntas sin position i sam-
hället och blir lägst i rang av alla. Dessutom får de som dödat en av sina egna lägga till 
prefixet Kes- före sitt namn. Keskolail hette tidigare Kolail men efter att ha dödat en 
annan umpiri fick han namnet Keskolail. Han var tidigare en krigare som räddade en 
annan umpiri från att dö genom att ta livet av en som försökte mörda en annan umpiri. 
Eftersom det är strängt förbjudet att mörda en av sina egna oavsett anledning tappade 
han sin position och fick flytta ner till alla i de lägre stående skikten i staden Ginnungad. 
När Hirka får reda på varför han kallas Keskolail blir hon upprörd och anser att det är 
fel att nedvärdera någon på det sättet. Hon bestämmer sig för att behandla honom lika-
dant som alla andra även om det inte mottas positivt av de andra umpiri.  

Hirka tittade på Keskolail. 
Kolail. Han heter Kolail.  
Hon visste att hon aldrig skulle kalla honom något annat, nu när hon visste att 
det var hans riktiga namn. (Pettersen 2016, s. 50) 

 
Hirka reagerar på umpiris behandling av sina egna. Hon sätter sig emot den norm och de 
regler som de skapat. Hon som själv varit utsatt hela sitt liv gör uppror mot de urgamla 
seder som de är vana vid i landet. Tyvärr är det inte alltid så enkelt. Hon befinner sig i 
den här världen för att samla folket för att gå in i Ymslanden så att de kan ta tillbaka 
kraften. För att nå dit måste hon få dem att lyssna på henne. Det gör att hon måste ta till 
sig deras regler för vad som är rätt eller fel även om det är svårt.  

Oni kan lära mig om livet på toppen. Ko…Keskolail kan lära mig om livet på 
botten. (Pettersen 2016, s. 110) 
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Även om det tar Hirka emot att använda Kes- före Kolails namn gör hon det för att de 
andra umpiri ska lyssna på henne. När andra kallar honom för Keskolail känner hon ett 
obehag varje gång eftersom det känns som det som Kolail stod för innan han blev Kes-
kolail inte betyder någonting alls (Pettersen 2016, s. 120).  
 
Ur ett intersektionellt perspektiv blir det intressant eftersom Hirka inte alls vet hur olika 
grupper tillskrivs egenskaper i de nya länderna. Hon kan inte veta om kvinnor har 
samma roll och maktposition som i Ymslanden eller Dreysíl eller hur klasskillnader 
visar sig i landet. Snabbt får hon lära sig att de som gjort något orätt döms utifrån sina 
handlingar till ett liv på botten i hierarkin. Något som hon själv önskat sig, att bli be-
dömd utifrån det hon gör och inte det hon sägs vara. Kolail var en krigare, vilket ger 
makt i Dreysíl. Den makt som det gav honom försvann helt i och med att han mördade 
en annan person. Det kan liknas vid hur vårt samhälle ser på dem som mördar någon 
eller gör något annat grovt brott. Oavsett anledning måste personen dömas. Det finns 
inga fängelser i Dreysíl, den låga statusen och namnförändringen får stå för ett fängelse-
straff. I vårt samhälle idag är det inte lätt att ta sig tillbaka i samhället efter en fängelse-
dom. Det finns straffregister som visar vad en person begått för brott och det kan i hög 
grad påverka den som kommer ut från ett långt fängelsestraff. Det kan bli svårt att få ett 
arbete och komma tillbaka till samma position som personen hade innan. Det är lätt att 
säga att en person borde dömas utifrån sina handlingar, men en person som suttit i fäng-
elset har suttit av den tid som angivits och på så sätt sonat sitt brott. Personen borde 
därmed få börja om från noll men det kan vara svårt att bortse från en sådan extrem 
handling som exempelvis ett mord. Hirka har inga problem med detta, det skulle kunna 
tolkas som att författaren vill visa alla människors lika värde genom Hirkas sätt att be-
möta alla, oavsett bakgrund.  
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6. Diskussion 
I det här kapitlet presenteras en diskussion om undersökningens resultat och den analys 
som uppkommit från resultaten. Denna diskussion grundar sig i forskningsbakgrunden 
och kopplas till delar från det avsnittet i studien. I diskussionen kommer den andra frå-
geställningen om hur litteraturen kan användas i det värdegrundsarbete som lärare måste 
arbeta med enligt styrdokumenten att besvaras.  
 
6.1 Didaktisk potential 
Siri Pettersen visar en medvetenhet om problematiken i att beskriva karaktärer som 
mörkhyade eller inte. De flesta karaktärer som beskrivs som mörkhyade har stora roller 
i serien och är lätta att tycka om. De är modiga, starka, vackra och rättvisa. Det tyder på 
att författaren medvetet försöker att lägga in positiva egenskaper hos dem för att inte spä 
på den orientalistiska syn som sedan länge lever kvar i vårt samhälle. Hon visar också 
att hon på många olika sätt arbetar med motsatspar som mörkt/ljust, gott/ont. Det kan 
tolkas som att det finns en medveten inställning om att det inte alltid är svart eller vitt 
utan att vi som människor måste lära oss att alla individer är olika och att ingen passar 
in i en förkonstruerad ram. Enligt Skolverket (2011, s. 11) är målet att alla elever ska 
lära sig att förstå varandras olika situationer och att de ska kunna leva sig in i varandras 
livsöden för att kunna agera utifrån allas bästa. Magnus Persson (2012, s. 20) menar att 
eleverna måste få lära sig att det som står i litteraturen inte är fastslagna sanningar. De 
måste få lära sig att läsa med kritiska ögon och fundera över de normer och värden som 
uttrycks i litteraturen. Med tanke på detta skulle dessa verk inte vara de bästa att ha med 
i undervisningen om tanken är att diskutera hur författaren har visat upp en negativ bild 
av allas lika värde. Författaren till de här verken har snarare visat sig vara medveten om 
att det är svårt att frångå de föreställningar som finns sedan gammalt och gjort det som 
uppsatsförfattaren antar är medvetna val att bryta mot normer. Däremot skulle trilogin 
Korpringarna fungera som ett bra material att arbeta med om tanken är att arbeta med 
diskussioner som kretsar runt allas lika värde. Detta skulle dessutom kunna göras utan 
att någon elev skulle behöva känna sig utpekad och utsatt eftersom Pettersens fiktion 
framstår som medvetet framskriven för att inte kränka någon. Vidare tas fördelen med 
att arbeta med litteratur som filmatiseras upp i forskningsbakgrunden. Det är ännu en 
anledning till att välja den här litteraturen till undervisningen. Elever som inte tycker 
om att läsa och som är ovana med genren kan gynnas av att det finns en film som visar 
berättelsen eller som i det här fallet, att det kommer en film.  
 
Vidare anses trilogin vara ett bra val till litteraturundervisningen eftersom det i många 
delar går att utläsa samhällskritik. Detta är oavsett om författaren menat att kritisera 
samhällsstrukturerna eller inte. Samhällskritiken är något som kommit fram i analysen 
för den som befunnit sig i den litterära föreställningsvärlden. Skolans styrdokument 
lyfter fram lärares uppdrag att fostra demokratiska medborgare och för att göra det 
krävs att eleverna får lära sig att syna samhällsstrukturer och maktstrukturer, vilket den 
här studien visar att det går att göra genom Korpringarna. Eleverna kan i läsningen an-
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vända den subjektiva tolkningen som riktar in sig mot de egna erfarenheter som de har 
med sig som påverkar läsningen. De kan också dra fördel av att diskutera den objektiva 
tolkningen som mer riktar in sig på de bakgrundskunskaper som eleverna har med sig 
om omvärlden. Eftersom dessa kunskaper kan skilja sig åt kan eleverna därför lära av 
varandra (Langer 2005, s. 19). Visare anser Skolverket att eleverna ska få ta del av och 
lära sig att leva sig in i andra människors livsöden vilket går att göra genom Korpring-
arna utan att behöva peka ut någon speciell person eller folkgrupp. I den artikel av An-
derson, Lubig och Smith (2012) som presenteras i forskningsbakgrunden visar resultatet 
att de lärare som deltagit i den studien har lärt sig att urskilja olika kulturella särdrag 
men de har sedan inte fått lära sig hur de ska arbeta med dessa. Genom att arbeta med 
litteratur och föra diskussioner kan alla som deltar lära av varandra och få möjlighet att 
se saker och ting ur andra människors ögon. Det påverkar sedan det egna synsättet. På 
så sätt är litteraturarbete en bra grund för all undervisning.  
 
I teoriavsnittet beskrivs det diskursanalytiska synsättet där det påpekas att de diskursiva 
handlingarna påverkar de sociala. Eleverna i en gymnasieklass kommer i de flesta fall 
från olika klasser i grundskolan där de har haft olika lärare och därför fått olika kun-
skaper. Eftersom bakgrundskunskaper är den första delen i det tredimensionella begrep-
pet (Fairclough 2010, s. 135) blir det extra spännande att arbeta med skönlitteratur. Dis-
kussionerna som kommer att uppstå som den andra delen i tredimensionen grundar sig 
på olika bakgrundskunskaper och kommer att skilja sig åt. Det blir extra viktigt ef-
tersom det gör att eleverna får lära sig av varandra och ta del av sådant som de kanske 
inte tidigare hört talas om. Det sista steget i det tredimensionella diskursbegreppet upp-
står sedan när eleverna i sitt liv ska använda sig av de kunskaper de fått under arbetet 
med skönlitteraturen. Det kan handla om att de fått en ny syn på någonting som de se-
dan överför antingen till handlingar eller vidarebefordrar muntligt. Säg att en elev har 
fått upp ögonen för hur diskriminering kan te sig efter att ha läst och diskuterat Korp-
ringarna. När eleven senare befinner sig i en situation där diskriminering sker kan ele-
ven välja att agera för att stoppa det eller muntligt ta upp en diskussion för att uppmärk-
samma problematiken i det som skett. Fas två i tredimensionen kommer att ligga i lära-
rens händer som är med och styr diskussionen medan fas tre mycket troligt kommer att 
ske utanför skolan eller i skolan men med andra lärare. Det är därför viktigt att lärare 
har en tydlig tanke med det arbete som görs med skönlitteratur och är med och styr dis-
kussionerna eftersom eleverna sedan ska klara av att hantera de nya kunskaperna på 
egen hand.  
 
Ett förslag till hur lärare kan arbeta med litteraturundervisning är alltså att skapa dis-
kussioner i elevgruppen som uppmärksammar olika maktstrukturer och koppla dem till 
den verkliga världen och det samhälle de lever i idag. Vidare kan arbetet gå ut på att 
eleverna ska urskilja hur olika gestalter karakteriseras för att de själva ska få värdera 
och diskutera olika gestaltningar som de lyfter fram. Förslagsvis kan eleverna få i upp-
drag att titta på olika saker i litteraturen, exempelvis de diskurser som plockats ut i den 
här uppsatsen, för att sedan få diskutera dessa tillsammans. Samspelet blir viktigt ef-
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tersom de ska lära av varandra och ta till sig av varandras sätt att se på olika händelser 
eller beskrivningar.  
 
6.2 Vidare forskning 
Under arbetets gång har tanken uppkommit att det vore intressant att undersöka hur lä-
rare arbetar med litteratur i gymnasieskolan idag. Det vore intressant att följa några 
olika lärares didaktiska tankar om arbetet med litteratur samt att följa dem genom arbe-
tets gång för att se om dessa tankar slår igenom. Att arbeta med litteratur är både svårt 
och intressant eftersom analyser och diskussioner är en väsentlig del i arbetet. Analyser 
och diskussioner kommer att skilja stort mellan olika elevgrupper och i olika program. 
Det kan till och med skilja från en person som läser en bok för att sedan läsa om den. 
Tolkningen kan förändras och nya saker kan upptäckas. Därför skulle en sådan under-
sökning inte ge svar på vad som skulle kunna ses som rätt eller fel utan snarare fungera 
som ett mått för vad litteraturundervisning kan ge. Vidare skulle även en studie kunna 
göras ur elevernas perspektiv om hur de ser på litteraturundervisningen och vad de anser 
att de har lärt sig under arbetet. Detta resultat skulle även kunna jämföras med vad lära-
ren i förstadiet hade tänkt att eleverna skulle få för nya kunskaper.  
 
6.3 Slutsatser 
De slutsatser som kan dras av den här undersökningen är att litteratur är en bra grund för 
värdegrundsdiskussioner i skolan. Fantasylitteratur fungerar bra för syftet eftersom ing-
en behöver ta illa vid sig och känna sig utpekad eftersom världar, folkslag och karaktä-
rer är fiktiva. Det är svårare att tillföra grundföreställningar om en folkgrupp som man 
aldrig har hört talas om. Vidare slutsatser är att litteraturläsning och tolkning av det lästa 
skiljer sig åt beroende på vem det är som läser. Det är därför stor chans att resultaten av 
ett moment med litteraturundervisning kommer att skilja sig beroende på elevgrupp, 
lärare och samtiden. En annan slutsats är att Siri Pettersen är en författare som är med-
veten om de främlingsfientliga strömningar som samhället innefattar idag och hennes 
karaktärer visar inget stöd för främlingsfientlighet. De karaktärer som visar sådana sidor 
framställs som motbjudande och är svåra att tycka om. Jag hade i början av den här 
undersökningen trott att omedvetna negativa föreställningar om kulturella särdrag skulle 
gå att finna i litteraturen men det motbevisades vilket gläder mig.  
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