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Sammandrag 

Arktibus ögon är ett relativt nytt läsförståelsematerial som utlovar läsglädje och 

spännande stunder tillsammans i klassrummet, framtaget av Ewa Kalea Ekdahl. 

Materialet består av en högläsningsbok som ligger till grund för arbetet i elevernas 

arbetsböcker, en för höst- och en för vårterminen, samt en lärarhandledning. I denna 

undersökning utförs en genreanalys som ämnar framhäva de genremarkörer som 

används i högläsningsboken, samt ge exempel på hur textinnehållet kan bidra till 

skolans värdegrundsarbete. Slutligen sker en analys av funktioner de bilder som 

återfinns i både högläsningsboken och elevernas arbetsböcker. Resultatet visar tydliga 

drag av fantasygenren, de diskussionsmöjlighetermöjligheter högläsningsboken bidrar 

med om demokrati i generella drag samt mänskliga rättigheter i form av kamratskap, 

samt att analysbilderna har en föreställande funktion.  
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1 Inledning 
Skönlitteraturen har under en längre tid varit ett personligt intresse för oss som är 

uppsatsförfattare, och mycket av det intresset kom från våra egna lärare vi hade under 

skolans tidigare åldrar. Den bästa stunden på dagen var när läraren släckte taklamporna, 

tände stearinljus och sedan diskuterade innehållet i texten, vilket senare ökade vårt 

intresse för skönlitteratur och de samtalsämnen som litteraturen öppnade upp 

möjligheterna till. När vi senare, under vår grundskollärarutbildning på den 

verksamhetsförlagda utbildningen, observerade att läsintresset och läsförståelsen hos 

eleverna var lågt, högläsningsstunderna färre och samtalen om innehållet i 

skönlitteraturen näst intill obefintliga, väcktes funderingen: varför?  

 

Skönlitteratur och läsundervisning är av stor betydelse i svenskämnet i skolans tidigare 

åldrar och ämnar att stimulera elevernas intresse för läsning (Skolverket, 2017b: 252). 

Det är därför viktigt att fånga elevernas intresse för böcker samt deras läslust och 

läsglädje. När lusten och glädjen väl är befintliga är det lika viktigt att bevara dem. Det 

finns många läromedel ute på marknaden som riktas in på läsinlärning, men inget var så 

iögonfallande och lockande som omslaget på läsinlärningsmaterialet Arktibus ögon. 

Framsidan är mörk och mystisk med ett typsnitt utan dess like. Gulflammiga ögon i den 

mörka skogen som tittar mot en flicka som ser nedstämd ut där hon sitter på en sten i en 

upplyst glänta. Men varför är hon nedstämd? Dynamiken på framsidan ger en känsla av 

att en spännande, dock allvarsam, berättelse kommer äga rum mellan pärmarna. 

Välkommen till Arktibus ögon!  

Här kan du utveckla dina elever till glada läsare, med god förståelse, efter senaste 

forskning. I Arktibus ögon finns ingen given modell som du måste följa. Du undervisar på 

det sätt som får dig och klassen att trivas och intresset för läsningen att explodera! 

(Ekdahl, 2016a:4). 

Så väljer författaren till materialet Arktibus ögon, Ewa Kalea Ekdahl, att introducera 

arbetet med läsförståelsematerialet. Ewa Kalea Ekdahl är lärare med många års 

erfarenhet inom läraryrket med inriktning mot arbete i årskurserna F-6. Idag har 

författaren lång erfarenhet av att utveckla läromedel inom svenskämnet under förlaget 

Gleerups. Läromedlet beskrivs och marknadsförs som en ”fantasysaga” som med hjälp 

av kusligheter, vändningar och spänning hoppas fånga elevernas nyfikenhet och läslust 

baserat på senaste forskning (Ekdahl, 2016b:4; 2016a:4). 

 

Progress in International Reading Literacy Study, även kallad PIRLS, är en studie som 

internationellt jämför och undersöker elever i årskurs 4 och deras attityder till och 

kunskaper i läsning (Skolverket, 2017b:3). PIRLS-undersökningen av läsförståelse har 

separata styrdokument, men återspeglar den svenska kursplanen till stor del enligt en 

undersökning från Skolverket (Skolverket, 2017b:12). I undersökningen provas 

eleverna kunskap inom fyra förståelseprocesser från både skönlitterära texter och 

sakprosa: 
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 uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

 dra enkla slutsatser 

 tolka och integrera idéer och information 

 granska och värdera innehåll, språk och textelement (Skolverket, 2017b:13). 

 

I PIRLS-undersökningens resultattabell kan resultatet från 2001, 2006, 2011 och 2016 

års undersökningar följas för samtliga deltagande länder (Skolverket, 2017b:22). 

Tabellen visar att de svenska eleverna presterade som bäst 2001. De senare 

undersökningarna, 2006 och 2011, visade på en märkbar skillnad mot en sämre 

läsförståelse bland eleverna. I relation till undersökningarna från 2006 och 2011 har de 

svenska elevernas läsförståelse ökat 2016 men når inte upp till resultatet från 2001. 

Skolverket påpekar även att resultatet har ökat bland majoriteten av alla elevgrupper, 

oavsett exempelvis kön och etnisk bakgrund (Skolverket, 2017b:8). 

 

Tabellen om attityden till läsning hos svenska eleverna i årskurs 4 visar att cirka 65 % 

av eleverna i Sverige påstår sig tycka om att läsa i olika utsträckningar, medan 

procenthalten för elever i de övriga länderna ligger på 80 %. Skillnad förekommer 

mellan svenska flickor och pojkar som tycker om att läsa i olika utsträckningar, där 

flickorna sticker ut med cirka 74 % och pojkar 64 % (Skolverket, 2017b:39-40). 

 

Med hänsyn till PIRLS’ undersökning om elevernas försämrade läsförståelse, som 2016 

börjat öka igen, och det relativt låga läsintresset, anser vi att det är relevant att 

undersöka ett material som påstår sig vara spännande och utlovar läsglädje. Med 

begreppen fantasy och saga, som är utmärkande för Aktibus ögon, blev vi inspirerade 

till att analysera materialet för att ta reda på om beskrivningen överensstämmer med den 

befintliga genreforskningen inom skönlitteratur. Utöver det vi, liksom Ekdahl, har pekat 

ut finns det många ämnen i högläsningsboken som skulle kunna vara intressanta eller 

nödvändiga att samtala om i klassrummet. Även bilderna är en stor del av materialet 

som bidrar med läslust och intresse. Därför vill vi analysera de samtalsmöjligheter 

högläsningsboken kan bidra med, samt analysera ett antal bilder från högläsningsboken 

och elevernas arbetsböcker ur en didaktisk synvinkel. 

 

I materialet framkommer inte vilka didaktiska teorier eller senaste forskning det 

refereras till. Genom att ha tagit del av lärarhandledningen och elevernas arbetsuppgifter 

kan vi uppfatta en antydan av Lev S. Vygotskijs teori om lärande, det sociokulturella 

perspektivet. Då teorier inte är tydligt givna, som nämnt ovan, är denna observation och 

tolkning vår egen utifrån lärarhandledningen och elevernas uppgifter. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Undersökningsmaterialet Arktibus ögon påstås vara en ”fantasysaga” av författaren, 

vilket undersökningen syftar granska genom analys av textinnehållet i 

högläsningsboken i förhållande till de skönlitterära genren fantasy och saga och genom 

intertextuella kopplingar. Vidare ämnar undersökningen belysa hur textinnehållet kan 

bidra till samtal om värdegrundsfrågor i skolan. Undersökningen syftar även att lyfta 

bildernas didaktiska funktioner i högläsningsboken och elevernas arbetsböcker, Min bok 

åk 1 ht och Min bok åk 1 vt. För att få fram ett resultat utgår undersökningen från 

följande frågeställningar: 

  

 Vilka genremarkörer används i högläsningsboken Arktibus ögon?  

 Hur kan textinnehållet i Arktibus ögon användas för att samtala om 

värdegrundsfrågor med eleverna i skolan?  

 Vilka didaktiska funktioner fyller bilderna i elevernas arbetsböcker samt 

högläsningsboken i materialet?  
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2 Bakgrund 
I bakgrunden redogörs för läsinlärningsläromedel i Sverige och deras verkan i den 

svenska skolan. Därefter beskrivs läromedlet Arktibus ögon i sin helhet för att ge 

grundläggande uppfattning och förståelse för läromedlets syfte. Avslutningsvis 

presenteras läroplanens värdegrund och läromedlet kopplas till läroplanen med fokus på 

svenskämnet. 

 

 

2.1 Läsinlärningsläromedel i Sverige 
Martin Luthers reformation, som ålade att varje individ själv skulle lära sig att läsa och 

på så sätt kunna ta del av bibeln för att finna den rätta tron, ligger till grund för kravet 

om den allmänna läskunnigheten som Gustav Vasa inledde på 1520-talet som en åtgärd 

för att säkerställa reformationen, skriver professorerna inom pedagogik Ulf P. Lundgren 

och Roger Säljö (Lundgren & Säljö, 2012:43). Det svenska folket var tidigt ett läsande 

folk, det talades om en begynnande allmän läskunnighet redan så tidigt som på 1600-

talet, skriver författarna och lärarna Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson (2005:27). I 

1686 års kyrkolag beslutades det om allmän läskunnighet och manade präster, biskopar 

och klockare att ansvara för läsundervisningen. Längre fram kom även lagar som ålade 

hemmen ansvar för läsundervisning, vilket sedan granskades av kyrkan i husförhör 

(Längsjö & Nilsson, 2005:27; Lundgren & Säljö, 2012:45). Läskunnigheten blev ett 

krav för att kunna ingå i äktenskap, delta i nattvard eller vittna i ting. Om ett hushåll inte 

klarade av att svara på frågorna vid husförhören väntade straff, exempelvis böter, 

stockstraff och i vissa fall också fängelse (Längsjö & Nilsson, 2005:27). Som ett resultat 

av reformationen uppskattades att cirka 85-90 procent av den vuxna befolkningen som 

läskunniga. Författarna Längsjö och Nilsson menar att det finns anledning till 

funderingar kring hur ”makten” hade modet att låta folket bli läskunnigt (2005:29). 

Tillgången till texter var väldigt begränsad då de flesta bodde på landet. Det som fanns 

tillgängligt var katekesen och på sin höjd en almanacka eller psalmbok (Längsjö & 

Nilsson, 2005:29). 

 

I samband med skolstadgan, som kom år 1842, och kommunernas skyldighet att inrätta 

en skola kom skilda åsikter om skolplikt och folkskola (Längsjö & Nilsson, 2005:29; 

Lundgren & Säljö, 2012:50–53). Då familjerna behövde barnens arbetskraft hemma 

kom det att ta tid innan alla barn gick i skolan. Den allmänna skolplikten infördes först 

år 1882 (Längsjö & Nilsson, 2005:29). När barnen började folkskolan förutsattes det att 

barnen, genom hemundervisningen, redan kunde läsa (Lundgren & Säljö, 2012:51). I 

övrigt användes bokstaveringsmetoden för läsinlärning till en början, vilket innebar att 

en stavelse åt gången uttalades. Inte förrän alla stavelser var uttalade uttalades hela ordet 

(Längsjö & Nilsson, 2005:31–32). 

  

På 1800-talet bidrog två faktorer med ökad tillgänglighet för lässktiviteter för 

allmänheten: ny teknik som effektiviserade tryckpressar vilket möjliggjorde 

serieutgivning av bästsäljare, samt fotogenlampan som gjorde det möjligt för läsning 
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även i mörker (Längsjö & Nilsson, 2005:29). År 1859 gavs läseboken Läsebok vid de 

första innanläsningsöfningarna i skolan och hemmet ut av författaren Per Adam 

Siljeström. Inspirationen till boken kom efter Siljeströms resor till bland annat USA, där 

han kom i kontakt med ordbildmetoden. Siljeström tyckte det var viktigt att utgå från 

barnets verklighet och att läsningen skulle vara ur ändamålsenliga läseböcker och inte 

bara ur psalmbok och bibeln (Längsjö & Nilsson, 2005:34). Boken kom i en tid när det 

fortfarande var vanligt att lära sig läsa genom katekesen eller i ABC-böcker som var 

uppbyggda på korta moraliserande texter som Fader vår. Till skillnad från Siljeströms 

läsebok fungerade Läsebok för folkskolan, utgiven år 1868, som ett sorts 

universalläsebok ämnad att täcka upp ämnen som historia, geografi, litteratur och 

naturkunskap (Längsjö & Nilsson, 2005:37). 

  

Under tidigt 1900-tal ansågs folkskollärarkåren vara en stark yrkesgrupp som kunde 

skapa förändringar. Läsebok för folkskolan ansågs ha spelat ut sin roll och lärarkåren 

ställde krav på nya läromedel som kunde skapa intresse och smak för litteraturen 

(Längsjö & Nilsson, 2005:37–38). Som ett resultat av påtryckningar från Sveriges 

allmänna folkskollärarförening kom under 1900-talet ett beställningsarbete på 

skolböcker, exempelvis Selma Lagerlöfs bok om Nils Holgersson (2005:38). På 1950-

talet kom en ny typ av läslära, Nu ska vi läsa, som består av flera delar utöver 

huvuddelen som är läsläran. Denna form av läslära används ännu i dagens moderna 

skola. Den har under tidens gång utvecklats och bytt namn till Nu läser vi och Vi läser, 

men grunden är densamma (2005:40). Arktibus ögon kan ses som en utveckling av 

denna lära då fokus huvudsakligen ligger i läsläran men berör även andra aspekter av 

barns tidiga läsutveckling.  

 

 

2.2 Arktibus ögon 
Läsförståelsematerialet Arktibus ögon är utformat av Ewa Kalea Ekdahl och är utgivet 

av Gleerups. Materialet består av en högläsningsbok, två arbetsböcker till eleverna, Min 

bok åk 1 ht och Min bok åk 1 vt, samt en lärarhandledning. Utöver det finns även musik 

som är särskilt producerad till materialet.  

 

Läromedlet fokuserar mestadels på elevernas läsinlärning och läsförståelse. 

Utgångspunkten i elevernas lärande bygger på lärarens högläsning. Rutiner för 

lässtunden är en rekommendation från författaren för att skapa goda förutsättningar för 

eleverna som aktiva lyssnare under varje högläsningsstund (Ekdahl, 2016a:5). Utöver 

högläsningen, som enligt Ekdahl bör vara en rutin, är arbetet med Arktibus ögon 

flexibelt och anpassningsbart. Läromedlet möjliggör olika arbetssätt som passar läraren, 

klassen och den individuella eleven genom att exempelvis nivåanpassa elevernas 

lästexter samt hur läsinlärningen och läsutvecklingen kan struktureras.  
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2.2.1 Läsnivåer 

Texterna som är ämnade för elevernas läsinlärning och lästräning är uppdelade i tre 

grundläggande nivåer: gul, blå och röd där gul läsnivå är den enklaste och röd nivå är 

den svåraste. En fjärde läsnivå, grön, ska fungera som stöd för de elever som har 

svårigheter med den gula texten. Allt eftersom arbetet med Arktibus ögon pågår ökar 

svårigheten i samtliga texter succesivt för att fortsätta utmana eleverna i deras läsning. 

Samtliga läsnivåer finns i lärarhandledningen som kopieringsunderlag och eleverna får 

ett kapitel i taget utdelat. Tanken är att eleverna själva ska skapa sin egen läsebok med 

texterna, men det är däremot lärarens ansvar att dela ut en passande läsnivå till den 

individuella eleven och eventuellt byta nivå efter behov. De olika läsnivåerna 

sammanfattar även olika delar ur det lästa kapitlet i högläsningsboken. 

 

Den gula läsnivån är den enklaste och är ämnad för de barn som ännu inte knäckt 

läskoden. I de första fem kapitlen är texten en serie med fyra bilder och består av 

dialoger med flera repetitiva ord. Denna läsnivå finns både som kopieringsunderlag och 

i elevernas arbetsböcker. Vid sidan av texten i arbetsboken finns ordbilder, vilka är 

återkommande i arbetet med Arktibus ögon, som eleverna ska träna på att memorera för 

att få in läsflytet, istället för att ljuda varje enskild bokstav. Till vårterminens arbete 

ersätts ordbilderna med vad läromedelsförfattaren kallar för ”läsknep”. Rutan består av 

ord från texten med några bokstäver som är markerade i en färg, som markerar 

bokstävernas olika funktioner och ljud i ordet, såsom dubbelteckningar, ändelser och 

bokstavsljud. Exempelvis kan ordet ”ger” markera bokstaven <g> med läsknepet 

”ibland låter g som g och ibland som j” (Ekdahl, 2016a; 50-51; Ekdahl, 2016d:25).  Den 

gula läsnivån sammanfattar början av det lästa kapitlet i högläsningsboken. Om texten 

ändå uppfattas som problematisk finns stöd att hämta i den gröna läsnivån. Den gröna 

texten ska fungera som stöd under läsning av den gula texten och åtföljs av handledning 

till den vuxne som bidrar med stödet. 

 

Blå läsnivå är något svårare och eleverna bör kunna alla bokstäver i alfabetet för att läsa 

den. Till en början består texten av korta meningar och ord och ökar succesivt i 

svårighet. Parallellt med den gula läsnivån finns den blå läsnivån i elevernas 

arbetsböcker med ordbilder till hjälp samt som kopieringsunderlag i lärarhandledningen. 

Den blå läsnivån sammanfattar mitten av kapitlet i högläsningsboken. Den röda 

läsnivån finns enbart som kopieringsunderlag i lärarhandledningen och innehåller alla 

typer av ord, nyckelord från högläsningsboken samt alla ordklasser. Meningarna är till 

en början relativt korta men ökar, likt de andra läsnivåerna, succesivt i svårighet i form 

av längre och svårare ord samt meningslängd (Ekdahl, 2016a:9–10). 

2.2.2 Lästräning 

För att träna elevens läsning finns fyra förslag i lärarhandledningen för hur man som 

lärare kan arbeta med elevtexterna, gul, blå och röd läsnivå. De är tänkta att fungera 

som en inspirationskälla för att hitta en rutin som passar läraren och elevgruppen. Som 

tidigare nämnts skapar eleverna sina egna unika läseböcker med den läsnivå som passar 

eleven och som eleven själv får dekorera. En generell tidsperiod som föreslås är en 
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skolvecka, måndag, då eleverna får läsläxan till fredag, då läsläxan redovisas (Ekdahl, 

2016a:12–15). 

 

Ekdahls första förslag (2016a:12) är lästräning med läsläxa. Alla tre läsnivåer delas ut 

till eleven som klistrar in dem i sin läsebok. Lästräningen sker hemma tillsammans med 

en förälder, eller annan närvarande person såsom äldre syskon, mor- eller farföräldrar 

etcetera, eller fritidspersonal på skolan. Lärare och elev kommer överens om vilken eller 

vilka läsnivåer eleven ska läsa, de övriga läser ”föräldern” högt för eleven. En 

anteckningsbok går mellan hemmet och läraren för att stämma av läsprocessen i 

hemmet. Om problem uppstår kan läraren komma med förslag och tips till hemmet om 

hur eleven ska tänka för att utvecklas i sin läsning. Redovisningen sker individuellt där 

eleven läser upp läsläxan för läraren. Efter lässtunden läser läraren kommentarerna 

hemifrån och ger respons på dem, samt ger en kommentar på hur eleven läst i skolan.  

 

Det andra förslaget är lästräning både i skolan och med läsläxa (Ekdahl, 2016a:13). 

Läraren ska dela upp eleverna i läsgrupper om tre till fyra elever per grupp. Det bästa är 

om en elev från varje läsnivå delas in i gruppen för att få kapitlet som en helhet. Låt 

eleverna klistra in ”sin” läsnivå i sin läsebok. Gruppen diskuterar sedan kapitelbilden 

och berättar vad som hände i början, i mitten och i slutet. Lästräningen sker hemma 

individuellt eller tillsammans med förälder med en anteckningsbok med kommentarer 

som pendlar mellan hem och lärare om elevens läsutveckling. Under 

redovisningstillfället läser eleverna för varandra i de tilldelade grupperna. I och med att 

de har olika läsnivåer blir det då intressantare för eleverna att lyssna på varandra vilket 

skapar en meningsfullhet. Det är viktigt att läraren tar sig tid på att lyssna till varje elev 

när de läser i grupperna minst en gång inom en period på två till tre veckor.  

 

Ekdahls tredje förslag (2016a:14) är lästräning enbart i skolan. Eleverna arbetar i läspar 

där eleverna helst ligger på olika läsnivåer. Det viktigaste är att eleverna känner sig 

trygga tillsammans. Alla elever ska ha alla tre läsnivåer som de klistrar in i sina 

läseböcker och tillsammans i sitt läspar ska de minnas och berätta kapitlets början, mitt 

och slut. Tillsammans, under en veckas tid, ska de träna på att läsa sin läsnivå så bra 

som möjligt. Under redovisningen förs två läspar samman och bildar en ny grupp på 

fyra elever som sedan läser texterna för varandra och diskuterar innehållet i texten. 

Under tiden eleverna läser för varandra går läraren runt och lyssnar, samt dokumenterar 

varje elevs läsutveckling.  

 

Det sista och fjärde förslaget som Ekdahl presenterar (2016a:15) är lästräning i skolan 

och hemma. Eleverna delas in i grupper med fyra till åtta elever per grupp, helst bör 

eleverna vara på samma läsnivå. Eleverna klistrar in sin läsnivå i sin läsebok innan 

gruppen läser texten tillsammans. Eleverna berättar vad som hände i det lästa kapitlets 

början, mitt och slut och diskuterar svåra ord ur kapitlet. Eleverna läser sedan läsläxan 

hemma. Vid redovisningstillfället läser eleverna för varandra inom gruppen och läraren 

lyssnar och ställer öppna frågor till textinnehållet för att testa läsförståelsen. Läraren 

dokumenterar även hur läsutvecklingen går för varje elev.  
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2.2.3 Lässtrategier 

Arbetet med lässtrategierna är näst intill helt lärarlett utifrån lärarhandledningens 

lektionsplaneringar och beskrivning av vilka färdigheter som tränas och hur de ska 

tränas in. Det är inget krav att använda sig av lektionsplaneringarna, de kan även 

användas som inspirationskälla (Ekdahl, 2016a:24). Det finns totalt sex lässtrategier 

som eleverna kommer att komma i kontakt med: att leva sig in i karaktärerna, att skapa 

inre bilder, att koppla till egen erfarenhet, att förutspå, att lära sig nya ord och att 

sammanfatta. Varje lässtrategi bearbetas i mellan tre och fyra kapitel vilket ger eleverna 

fler tillfällen att träna på strategins användningsområden i elevernas egna arbetsböcker. 

Arbetet med Arktibus ögon är tänkt att ge förutsättningar för eleverna att utveckla   

 

 en lästeknik som gör läsningen begriplig och njutbar  

… vilket i fortsättningen hjälper eleverna att utveckla  

 en studieteknik som gör läsningen begriplig och effektiv (Ekdahl, 2016a:9).  

 

För att uppnå detta har arbetet med lässtrategier utgått från fem konkreta mål i 

lektionsplaneringarna och de valda strategierna: 

 

 att kunna tänka framåt och runt karaktärer/händelser för att kunna dra slutsatser 

 att kunna läsa på, mellan och bortom raderna 

 att kunna utnyttja inlevelseförmåga 

 att ständigt utveckla ordförrådet 

 att kunna överblicka läst text (Ekdahl, 2016a:8). 

 

Utgångspunkten för arbetsområdet är, förutom lärarens högläsning, samtal om och med 

texten mellan elever och lärare samt eleverna sinsemellan. Strategierna som presenteras 

är av interagerande karaktär där innehållet i högläsningsboken är centralt för de 

diskussioner och frågor som kan dyka upp, planerade som spontana. Då 

högläsningsboken beskrivs som antingen spännande eller jättespännande så finns det 

gott om underlag för samtal om innehållet (Ekdahl, 2016a:4–5). Det kan bland annat 

röra sig om ord eller begrepp som är okända för eleven, men även om kommentarer 

eller frågor till händelser eller karaktärer. 

 

 

2.3 Kopplingar till Lgr11 
Sverige präglas av en demokratisk samhällsordning, vilket speglas i det svenska 

skolväsendet. Därför är ett av skolans många uppdrag att förbereda eleverna för att vara 

demokratiska individer och medborgare i samhället utifrån de värdegrunder demokratin 

vilar på. Skolan ska främja en medmänsklig syn och förståelse till alla människors lika 

värde oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Likväl 

ska skolan även bedrivas demokratiskt där eleverna har möjlighet att påverka sin 

skolgång och tillgodose elevernas behov och intressen (Skolverket, 2017a:7-9). 
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Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja 

att prova och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra (Skolverket, 2017a; 9). 

2.3.1 Skolans övergripande mål och riktlinjer 

Skolan och klassrummet är mer än en mötesplats för Sveriges barn och ungdomar, det 

är en plats för lärande både i grupp och enskilt. Här ska eleverna tillägna sig såväl 

ämnesinriktade kunskaper inom skolans samtliga ämnen som kunskaper om ett liv i 

samhället och vardagen, exempelvis kunna omsätta idéer till handling, vara kreativ i sin 

problemlösning och kunna använda sig av digitala verktyg. Eleverna ska även i skolan 

lära sig om demokratins värdegrund och mänskliga rättigheter, samt få möjlighet att 

förankra den i sin skolsituation genom inflytande på sin undervisning (Skolverket, 

2017a:12–15).   

 

Nyfikenhet, utforskande och lusten att lära ska vara en grund för verksamheten som 

skolan bedriver och det är lärarens uppdrag att sträva efter en balanserad undervisning 

som främjar elevernas lärande med grund i samhällets gemensamma värderingar.1 Att ta 

hänsyn till elevens individualitet är en självklarhet och läraren ska sträva efter att skapa 

förutsättningar där varje individ får det stöd eleven behöver för att utmanas och 

utvecklas i en inkluderande lärmiljö. Då skolverksamheten vilar på en demokratisk 

grund är inflytandet på undervisningen från eleverna en viktig del som läraren har ett 

ansvar att tillgodose. Genom att läraren verkar för att alla elever får lika stort inflytande 

och utrymme i klassrummet, utgå från att eleverna kan och vill ta eget ansvar, låta 

eleverna prova olika arbetsformer, samt att tillsammans planera och utvärdera 

undervisningen i rationell utsträckning. Utöver de ansvarsområden läraren ställs inför i 

klassrumssituationen är det även mening att skola och hem ska ha en god samverkan för 

att bidra till de bästa förutsättningarna för elevens lärande och utveckling, exempelvis 

genom utvecklingssamtal mellan lärare, vårdnadshavare och elev. Utöver detta ska 

läraren utifrån kursplaner utvärdera elevens kunskapsutveckling och fortlöpande 

informera såväl eleven som vårdnadshavare, vid önskemål, om studieresultat och 

utvecklingsbehov (Skolverket, 2017a:12–18).   

2.3.2 Kopplingar till kursplan för svenska i årskurs 1–3 

Syftet med undervisning i svenska är att ge elever kunskaper om det svenska språket 

och verktyg för att kunna använda det i olika sammanhang och syften. Genom under-

visningen ska eleverna få tilltro till sitt eget språkbruk och kommunikativa förmåga i 

och utanför klassrumssituationen (Skolverket, 2017a:252–253). Skolverket formulerar 

kortfattat svenskämnets syfte på följande vis: 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

                                                 
1 Detta går att läsa i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som 

reviderades 2017, sida 12.  Länk till nedladdning av pdf-fil: 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
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 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 söka information från olika källor och värdera dessa (Skolverket, 2017a:253).  

 

Under arbetet med Arktibus ögon, med fokus på läsa och skriva, kommer eleverna att 

komma i kontakt med sex olika lässtrategier, samtliga nämns ovan, för att tillägna sig 

och förstå den lästa texten. Undersökningsmaterialet fokuserar dock inte på 

bokstavsinlärning, men ger möjlighet att presentera en eller flera bokstäver till de flesta 

av högläsningsbokens kapitel. Det är upp till läraren om bokstavsinlärningen ska ingå i 

undervisningen. Vidare fokuserar inte läromedlet på handstil eller användandet av 

digitala verktyg, däremot är meningsbyggnad, språkstruktur och textbearbetning en stor 

del av arbetet med vårterminens arbetsbok. Följande punkter ur det centrala innehållet 

bearbetas för läsa och skriva: 

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll 

 Sambandet mellan ljud och bokstav 

 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och 

utropstecken  

 Enklare former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna 

och gemensamma texter och göra förtydliganden (Skolverket, 2017a:253).  

 

En stor del av arbetet med Arktibus ögon utgår från samtal om textinnehållet i 

högläsningsboken i form av funderingar kring svåra ord eller begrepp, kopplingar till 

elevernas egna erfarenheter eller upplevelsen av lästillfället. Utöver högläsningen består 

även elevernas arbetsbok av uppgifter som kräver reflektion kring elevernas egna 

tankar, åsikter och funderingar som ska presenteras till en eller flera klasskamrater och 

sedan jämföras med stöd från elevernas anteckningar och bilder. Följande punkter ur det 

centrala innehållet bearbetas för tala, lyssna och samtala: 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 

 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för 

olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som 

kan stödja presentationen (Skolverket, 2017a:253). 

 

Mycket av lästräningen och läsförståelsedelen i arbetet med Arktibus ögon utgår från 

diskussion om textinnehållet, samt att återberätta kapitlets början, mitten och slut från 

det lästa kapitlet från högläsningsboken. I elevernas arbetsböcker, både höstterminens 

och vårterminens, finns spel med tillhörande instruktioner, i anknytning till 

högläsningsbokens innehåll, där läraren ger barnen instruktioner muntligt men finns 

även skriftligt i arbetsböckerna. Följande punkter ur det centrala innehållet bearbetas för 

berättande texter och sakprosatexter: 

 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättelse kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar. 
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 Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur 

de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.  

 Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter 

(Skolverket, 2017a:54). 

 

 

Innehållet i högläsningsboken Arktibus ögon ger många möjligheter att diskutera nya 

ord och begrepp som kan uppfattas som svåra för eleverna. I elevernas arbetsbok arbetar 

eleverna en del med egna tankar och reflektioner kring textinnehållet som ska skrivas 

ner och sedan delas med en eller flera klasskamrater. Vidare består varje kapitel av en 

del där eleverna ska ringa in den ”smiley” som mest stämmer överens med elevens 

känslor under högläsningstillfället. Följande punkter ur det centrala innehållet bearbetas 

för språkbruk: 

 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man 

talat om. 

 Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och 

åsikter (Skolverket, 2017a:254).   
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3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
I följande kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som examensarbetet vilar 

på, det sociokulturella perspektivet och narratologi. Vidare redogörs för tidigare 

forskning om genren fantasy och saga, samt intertextualitet följt av tidigare forskning 

om text och skönlitteraturen som utgångspunkt till betydelsefulla samtal i skolan. I 

kapitlets sista del belyses bilder och vilka funktioner de kan ha i läromedel. 

 

  

3.1 Vygotskijs sociokulturella teori 
Den ryske filosofen och pedagogen Lev S. Vygotskij ägnade mycket arbete kring 

människors lärande och utveckling, under 1900-talets tidigare hälft, och anses vara den 

sociokulturella traditionens ursprung (Säljö, 2012:185). Vygotskij var även intresserad 

av konst, kultur och estetik, vilket avspeglades i hans synsätt på utveckling och lärande. 

3.1.1 Det sociokulturella perspektivet 

Förmågor som att tänka, lösa avancerade problem, språk, kreativitet och skapande är i 

stor utsträckning unika för människor och bör ses som kulturella kunskaper som kan 

utvecklas och användas (Säljö, 2012:186). Kortfattat handlar det sociokulturella 

perspektivet om hur människan tar till sig och utvecklar ”förmågor som till sin karaktär, 

som att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem och så vidare” (Säljö, 

2012:186). Med andra ord kan det förklaras som att förmågorna kan ses som redskap. 

 

För att kunna förstå och agera i sin omvärld måste en människa använda särskilda 

verktyg eller redskap. Det kallas för mediering och är ett grundläggande begrepp inom 

den sociokulturella traditionen (Säljö, 2012:187). För att interagera med världen menar 

Vygotskij att människan använder två typer av redskap: språkliga och materiella.  

 

Det språkliga verktyget för mediering, även kallat det mentala eller intellektuella 

verktyget, består av symboler, tecken och teckensystem människor använder för att 

kommunicera, tänka med och förmedla kunskap. Bokstäver, siffror och räknesystem är 

goda exempel på det språkliga verktyget (Säljö, 2012:187). Det är även genom de 

språkliga verktygen människor förstår och analyserar världen med, vilka överförs av 

den kultur människan befinner sig i. Ett exempel på detta är att en figur med tre kanter 

kallas triangel, hade någon påstått att det var en kvadrat skulle en protest uppstå. Säljö 

förklarar att ”vi ser och förstår på de sätt våra kulturella erfarenheter inbjuder oss att se” 

(2012:188). För att mediera behövs även materiella verktyg, fysiska redskap som 

behövs vid särskilda handlingar, som en spade för att gräva. En del yrken, som smed 

och kirurg, kräver behärskning av dessa för yrkesutövningen, samt kunskap om de 

egenskaper material och föremål de arbetar med och kring, (Säljö, 2012:188–189). 

 

På så vis anser många företrädare för den sociokulturella traditionen att en separation av 

verktygen inte är givande då de intellektuella och fysiska redskapen även utgör 

varandras förutsättningar (Säljö, 2012:189). Människor både tänker och utför fysiska 
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handlingar, teori och praktik går därför ihop även om de fungerar lite olika beroende på 

situation. Säljö (2011:189) påpekar att det finns en viss skillnad mellan att reparera en 

bil, plantera blommor eller att skriva en uppsats, men i alla situationer måste det finnas 

reflektion, kunskap och fysisk aktivitet för att utföra handlingarna. 

3.1.2 Synen på lärande och undervisning 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet appropriering för att förstå 

och beskriva lärande. Det innebär att människor lär sig bruka de kulturella redskapen 

hon kommer i kontakt med, exempelvis rita, skriva, cykla och så vidare (Säljö, 

2012:192). Till en början införskaffar sig barn kulturella redskap som ord, språk, socialt 

samspel och enklare färdigheter för att klara av vardagen, denna appropriering kallas för 

den primära socialiseringen. Den sekundära socialiseringen bidrar med mer abstrakta 

och vetenskapliga redskap med exempel som de geometriska begreppen vinkel, 

hypotenusa och Pythagoras sats, enligt Vygotskij (Säljö, 2012:192). Skolan är då en god 

miljö för att bekantas med och appropriera dessa redskap för att få goda kunskaper om 

omvärlden, enligt Vygotskij. 

 

Ett av Vygotskijs mest kända begrepp inom den sociokulturella principen är den 

proximala utvecklingszonen, som hör till hans syn på att människan är ständigt 

mottaglig för appropriering av nya kunskaper och därmed är lärande en ständigt 

pågående process (Säljö, 2012:193). Utvecklingszonen är den zon människan är mest 

känslig och mottaglig för förklaringar och instruktioner, vilket då blir lärarens ansvar att 

vägleda eleven till ett kulturellt redskaps användningsområden, enligt Vygotskij. Eleven 

behöver till en början mycket stöd av den som är mer kunnig, som ställer frågor som 

hänvisar eleven till det som är viktigt att tänka på, för att sedan bli mer självständig och 

tillslut befästa redskapet i fråga (2012:193–194). Som lärare, eller den mer kunniga, är 

det viktigt att ta hänsyn till elevens utvecklingszon och låta eleven förstå och ställas 

inför utmaningen för att kunna ta sig vidare och på så sätt ”få ett allt större ansvar för 

hur aktiviteten fortskrider” (Säljö, 2012:194). 

 

 

3.2 Berättelse och narrativ 
I denna del presenteras begreppen, berättelse och narrativ, och den befintliga 

problematiken och oklarheten i skildringen mellan begreppen kortfattat. Därefter 

redogörs för begreppet narratologi och dess funktionella principer. Avslutningsvis 

presenteras begreppet ur ett kognitivt och meningsskapande perspektiv.  

3.2.1 Den befintliga problematiken mellan berättelse och narrativ 

Att definiera och peka ut vad som gör en berättelse till en berättelse har varit svårt. 

Elliot G. Mishler, professor inom socialpsykologi på Harvard universitet, stärker 

påståendet ovan och menar att forskare ger väldigt olika svar till frågeställningarna 

nedan (Mishler, 1997:65): 
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Vad är en berättelse? Har den en särskild struktur? Finns det olika typer av berättelser? 

När berättas historier och av vilka skäl? Vem har rätt att berätta historier? Vad har dessa 

berättelser för verkningar- kulturellt, psykologiskt och socialt? (Mishler, 1997:65). 

På liknande vis problematiserar även Anna Johansson, sociolog och genusforskare, 

skillnaden mellan dessa begrepp och ställer frågan om inte berättelse och narrativ är 

samma sak (Johansson, 2005:121). Hon finner inget svar på frågan och ämnar inte att 

besvara den, men likt Mishler har även Johansson, i sökandet efter en klarare definition 

av begreppet, anmärkt hur andra narratologer har svårigheter att definiera begreppet 

berättelse (Johansson, 2005:122). I och med att forskare har olika uppfattningar om vad 

berättelser är finns därmed ingen enighet om definition eller en tydlig skildring mellan 

berättelse och narrativ. Mishler anser, olikt andra forskare, att berättelser är ett 

forskningsområde av en egen sort och måste bedrivas från många olika perspektiv och 

utgångspunkter, men inte nödvändigtvis ses som en ”exklusiv disciplin, som förtjänar 

ett eget namn – kanske i stil med ’narratologi’” (Mishler, 1997:65).  

 

Till skillnad från de ovan nämnda författarna redogör Jimmy Vulovic, journalist och 

filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, kortfattat och tydligt för att 

narrativ är den sfär som inrymmer både berättelsen, berättandet och händelseförlopp 

(Vulovic, 2013:17). En berättelse däremot ”utgörs av det händelseförlopp, i kronologisk 

ordning, som en berättare berättar om” men menar att termen bäst förstås i relation till 

begreppen narrativ, händelseförlopp och berättande (Vulovic, 2013:171). 

3.2.2 Narratologi 

Nick Lacey, film- och litteraturvetare samt huvudman för mediaprogrammen vid 

Benton Park School i West Yorkshire, informerar om att begreppet narrativ kommer 

från det latinska ordet narre som betyder ”att kungöra” eller ”att informera” (Lacey, 

2000:13). Vidare trycker Lacey på att narrativ i litteraturvetenskapens sfär innebär att 

informationen som presenteras består av en serie händelser i en logisk och strukturerad 

ordningsföljd (2000:13–14). Lars-Åke Skalin, litteratur- och berättarteoretiker vid 

Örebro universitet, beskriver narratologi på ett liknande vis och menar att narratologi 

är ”studiet av berättandets och berättelsers natur, funktion och struktur” (Skalin, 

2002:173–174). 

 

Hur känns narrativet igen i en berättelse? Skalin (2002:177), å ena sidan, menar att 

berättelsen innehåller något som kan tolkas som en början, mitt och ett slut i form av en 

serie händelser eller handlingar. Detta ”något” är de narrativa kriterierna, en form av 

struktur som ligger under ytan av det berättade. Lacey (2000:14), å andra sidan, liknar 

narrativet i berättelsen som grammatiken i en mening. Han argumenterar att narrativet 

behöver minst två händelseförlopp för att skapa ett narrativ, likt en mening i de allra 

flesta fall behöver flera ord. Även Johansson pekar på tidigare forskning som menar att 

narrativ kan ses som berättandets grammatik (Johansson, 2005:157). Kortfattat ”sysslar 

narratologen med studiet av berättelsen, dvs. det regelsystem som är förutsättningen för 

att alla enskilda manifestationer av berättande skall kunna identifieras som just 

meningsfulla berättelser” (Skalin, 2002:174). 
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Den klassiska narratologin har ursprung i den ryske sagoforskaren Vladmir Propps 

arbete Sagans morfologi (svensk översättning) som kom ut 1928 på ryska, där intresset 

låg i de ryska sagornas berättelsestruktur (Skalin, 2002:175; Vulovic, 2013:54). Propp 

jämförde 100 ryska folksagor och ämnade påvisa en underliggande struktur som 

generellt kan appliceras på även nyare sagor. I sin undersökning fann han max 31 

möjliga typhandlingar, karakteristiska drag i sagorna, som han kallade för funktioner 

(Lacey, 2000:46; Vulovic, 2013:54). Lacey (2000:47) presenterar en tabell som påvisar 

alla funktioner där funktion 1–7 är förberedelser till sagan, 8–10 presenterar 

komplikationer, 11–15 är överlämningar av olika slag som exempelvis föremål eller 

information, funktionerna 16–19 är kampen, 20–26 återvändningen och slutligen 

behandlar funktionerna 27–31 erkännanden. Alla funktioner förekommer nödvändigtvis 

inte i samma saga men ordningsföljden är konsekvent i kronologisk ordning, det vill 

säga att funktion 16 aldrig kan föregå tidigare funktioner som exempelvis 11 eller 12 

(Lacey, 2000:46; Skalin, 2002:174; Vulovic, 2013:54–55). 

3.2.3 Narrativet i vardagen 

I Johanssons sammanställning (2005:85) av den narrativa principen ur ett socialt 

sammanhang, från olika forskares synvinklar och argumentationer, är det främst genom 

berättelsen som människors erfarenheter görs meningsfulla. Forskaren inom 

samhällsvetenskap Teodore R. Sarbin menar att människor har en tendens att tänka, 

berätta upplevelser, göra moraliska val och föreställa sig med en narrativ struktur. 

Kortfattat menar Sarbin att den narrativa principen finns som en underliggande 

vägledare till handlingar och tankar oavsett vilken del i livet som uppmärksammas 

(Sarbin, 1986:8-9). Även Skalin (2002:179) pekar på forskning som påstår att 

människor narrativiserar sina liv i viss mån. Han förklarar det som att människor ser på 

sina liv som episoder eller kapitel i en roman där de själva är protagonister i en historia.  

 

 

3.3 Teoretiska begrepp 
Nedanför presenteras och redogörs för de genrer som undersökningen ämnar att 

analysera i textanalysen. Varje genre redogörs för sig för dess typiska drag och genrens 

användningsområden inom litteraturen. 

3.3.1 Fantasy 

Substantivet fantasy är en konstnärlig genre, främst inom litteratur, film och spel, som 

inte försöker rationalisera eller återspegla verkligheten i världen (Nationalencyklopedin, 

2018a; 2018b). Mycket av den litteratur som, inom olika typer av kulturer och 

tidsepoker, har orealistiska eller extraordinära drag har betraktats som fantasy då genren 

anses vara en motsats till ”realism” (Clute & Grant, 1997:337). Maria Nikolajeva, 

professor inom barnlitteratur vid Cambridge universitet, håller inte med om att fantasy 

är realismens motsats. Hon menar att alla genrer i litteraturen kan uppfattas som 

metaforiska beroende på hur läsaren mottar texten. I och med detta är genren mer av en 

strategi inom litteraturen och textskapandet (Nikolajeva, 2010:41). Perry Nodelman, 
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barnlitteraturförfattare, filosofie doktor och före detta lärare på avdelningen för det 

engelska språket på universitet i Winnipeg, påpekar att författare till fantasylitteratur 

inte speglar verkligheten men skapar en värld som har egna metafysiska lagar och regler 

(Nodelman, 1996:175). I och med detta, argumenterar Nodelman, är det 

fantasyförfattarens uppgift att övertyga läsaren om att händelseförloppen i 

fantasivärlden är trovärdiga i relation till världen författaren har skapat. Det kan liknas 

med författaren till realistisk fiktion, att författaren ska försöka övertyga läsaren om att 

händelsen i boken likväl skulle kunna hända i verkligheten.  

 

En fantasytext är framställt på så vis att den bjuder in läsaren att ”leva sig in i” 

berättelsen (Clute & Grant, 1997:338). För att kunna skapa den fantasivärld som 

författaren föreställer sig, ämnad för läsaren att leva sig in i, måste författaren vara 

övertygad om berättelsens rötter, skriver barnboksförfattaren Jane Yolan (1996:164). 

Hon menar att författaren måste göra efterforskning om de landskap och väsen han eller 

hon ämnar berätta om och själv leva sig in i fantasivärlden för sin egen övertygelse. Om 

inte författaren är övertygad om sin berättelse kan då dennes skepsis färgas av på 

berättelsen (Yolan, 1996:165). Huruvida dessa fantasivärldar presenteras som en 

självständig värld eller är en parallell värld till verkligheten är en smakfråga hos 

författaren. Nikolajeva (1988:35–36) skriver om primära och sekundära världar inom 

fantasylitteratur, där den sekundära världen enbart kan nås genom magi från den 

primära världen, samt hur den sekundära världen kan framkomma i litteraturen som: 

 Stängd värld – den sekundära världen står för sig själv utan anknytning till den 

primära världen (= high fantasy) 

 Öppen värld – både den primära och sekundära världen återges i texten och det 

finns någon form av koppling mellan världarna 

 Underförstådd värld – den sekundära världen framträder inte i texten men 

tränger sig på den primära världen på något vis (= low fantasy) (Nikolajeva, 

1988:36, författarens kursiv och parantes, vår översättning).  

 

Hur protagonister hamnar i den sekundära världen varierar. Några exempel som 

Nikolajeva belyser kan vara en dörr som i Häxan och lejonet av C. S. Lewis och döden 

eller en dröm med exempel på Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren (1988;76–80). 

Oavsett hur protagonisten anländer till den nya världen förlorar den sin gamla identitet 

för att senare återvända från resan eller äventyret med en ny identitet (1988:75). 

Nikolajeva menar att fantasyberättelser på så vis har många likheter till sagor och 

konstsagor där den unga karaktären ska lära sig någonting, mogna och i vissa fall bli 

myndig (2010:42), vilket bidrar till den nya identiteten. Ann Boglind och Anna 

Nordenstam, universitetslektorer i svenskämnets didaktik, beskriver protagonistens resa 

på liknande sätt som Nikolajeva; huvudpersonen genomgår en utveckling och mognar 

på sin resa (2015;202). Nikolajeva skriver att den magiska resan i fantasylitteratur kan 

framträdas på två vis, som linjär och cirkulär (1988:42). I den linjära fantasyberättelsen 

börjar resan i den primära världen och avslutas i den sekundära. Cirkulära resor börjar 

likaså i den primära världen och äventyret utspelar sig i den sekundära, men vid 

äventyrets slut återvänder protagonisten hem till den primära världen igen.   
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Enligt Jane Yolan finns det tre tydliga riktlinjer inom fantasylitteratur som hon 

presenterar i följande ordning: den första är de identifierbara lagar som gäller i 

fantasivärlden, den andra är hjältinnan eller hjälten som till en början verkar menlös för 

världen och som läsaren kan identifiera sig med, och den tredje är att fantasylitteratur 

alltid slutar rättrådigt men inte nödvändigtvis lyckligt (Yolan, 1996:173). Till skillnad 

från Yolan menar Nikolajeva att för alla böcker, om kampen mellan det goda och det 

onda, är triumfen för den goda sidan en nödvändig förutsättning då det oftast är 

protagonistens uppdrag att besegra den onda makten (Nikolajeva, 1988:34).  

3.3.2 Saga 

Som fenomen är sagan väldigt gammal, kanske lika gammal som människan, och har 

berättats muntligt i olika former hos de flesta folkslag. En del sagor har fått spridning 

över enorma områden. Ett exempel är sagan Askungen som skrevs ner för första gången 

i Kina på 800-talet före Kristus och hade redan innan dess berättats muntligt, skriver 

Ingrid Nettervik, litteraturvetare och författare (2004:28). Ofta förknippas det 

uppvaknande intresset för sagor med bröderna Jacob och Wilhelm Grimm. De 

tillbringade hela sitt liv åt att samla in och skriva ner de muntliga berättelser som 

kommit att kallas för folksagor (Nettervik, 2004:30). Psykologen och berättaren Lene 

Brok hänvisar folksagor som en saga där författaren är okänd men dock följer ett 

typiskt grundmönster (Brok, 2007:93). Även om bröderna själva inte deltog så mycket i 

insamlingen av materialet, utan använde oftast skickliga kvinnliga återberättare, låg de 

bakom igångsättningen av arbetet: det stora jobbet att behandla materialet och se till att 

det blev tryckt (Nettervik, 2004:28–30). 

 

Saga är en litterär genre med symboliska berättelser och mycket fantasi som har stor 

fascinationskraft hos mottagaren, berättar Brok (2007:84). Ofta har sagorna ett typiskt 

bildspråk som tilltalar mottagarens inre och skapar en speciell känsla. Sagor fungerar 

speciellt bra som muntlig berättarstil och är många gånger lätta att ta till sig på grund av 

den enkla strukturen, menar Brok (2007:84). Bruno Bettelheim, barnpsykolog och 

professor i psykologi, skriver dock att genom alla århundraden som sagor använts som 

underhållning har dessa finslipats till att innehålla många detaljer som talar till olika 

delar av människan (Bettelheim, 1979:12–13). Sagan når allt från den erfarna vuxna 

människan till det oerfarna barnet. Sagorna har viktiga budskap att förmedla, både det 

omedvetna och medvetna hos individen. Genom att ta upp vanliga mänskliga dilemman, 

med särskilt fokus på barnen, så talar berättelserna till barnets framväxande självkänsla 

och främjar dess utveckling. Många barn kämpar med inre problem som 

oidipuskomplex, besvikelser, syskonrivalitet och övergången från att vara barn. Det är 

inte med förnuftets hjälp barnet kan koppla och begripa det omedvetna och brottas med 

alla inre tankar och abstrakta dagdrömmar (Bettelheim, 1979:12–13). Det är här som 

sagorna med sina unika egenskaper kommer in och skänker barnets fantasi nya 

dimensioner. Innebörden i sagorna är oftast den oundvikliga och hårda striden i livet 

som är en naturlig del av tillvaron (Bettelheim, 1979:14). Äger striden rum, i dessa inte 

alltid rättvisa och väntade prövningar, står hjälten småningom som segrare, vilket ofta 
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kan spegla en känsla av igenkänning till det verkliga livet. Berättelserna idag rör i 

många fall inte dessa ämnen, trots att de är så viktiga. “Snälla” sagor nämner oftast 

saker som döden och åldrande och utmanar barnet direkt med mer fundamentala 

mänskliga förhållanden. Bettelheim menar att de flesta föräldrar resonerar att deras barn 

behöver avledas från stora bekymmer, att barn inte ska behöva utsättas för svåra 

situationer utan bara uppleva livets positiva sida. Men livet är inte alltid soligt och en så 

ensidig kost är begränsande för själen (1979:13–15). 

 

Brok (2007:93–94) skriver att sagan fungerar bra på barn på grund av dess innehåll och 

utmärkande bildspråk som fångar upp mottagaren genom struktur och simpla effektiva 

konstgrepp. En saga består ofta av den klassiska tredelade berättarstrukturen som är 

inledning, handling och avslutning. Där följer mottagaren sagans huvudperson från 

hemmet, ut i världen och sen tillbaka till hemmet igen. Denna struktur på berättelsen är 

ett av sagans kännetecken. En detalj som kan upptäckas när sagor läses för barn är hur 

barnens lust och spänning ökar, framförallt om början är på det klassiska viset “- Det 

var en gång…”. Barnen sugs direkt in i den bekanta och trygga strukturen som gör att 

barnen kan stå ut med hemska och rysliga händelser. Då strukturen är så välbekant vet 

barnet oftast att det kommer en vändning och ett lyckligt slut. 

 

Brok (2007:94) refererar till den ryske etnologen V. J. Propp (1968) som menar att 

sagor följer ett schema som återkommer i alla sagor genom alla tider. Vissa kännetecken 

och namn ändras genom tiderna, dock är själva grunden i handlingen beständig. 

Algirdas Julien Greimas, en av de ledande företrädarna för den strukturalistiska 

litteraturforskningen i Frankrike, ligger bakom den så kallade aktantmodellen för att 

klarlägga de handlingsbärande karaktärernas förhållande till varandra (Algirdas 

Julien Greimas, 2016, 22 december). Aktantmodellen består av delarna subjekt, projekt, 

objekt, hjälpare och motståndare. Ett exempel på aktantmodellen kan återfinnas i den 

klassiska sagan Askungen och kan se ut på följande vis: 

 

 Subjektet – Askungen (huvudperson, hjälte/hjältinna) 

 Projektet – Askungens process där hon mognar och utvecklas för att bli sig själv 

under tuffa förhållanden (syftet) 

 Motståndare – De elaka styvsystrarna och styvmodern.  

 Medhjälpare – Duvorna, småfåglarna och mössen.  

 Objektet – Prinsen som Askungen får i slutet (belöningen, prinsen/prinsessan).  

 

Om Arktibus ögon omsätts i aktantmodellen skulle det kunna se ut på följande vis. 

 

 Subjektet – Emelie (huvudperson, hjälte/hjältinna)  

 Projektet – Att rädda Det Gamla Landet (syftet) 

 Motståndare – Arktibus och hans medhjälpare  

 Medhjälpare – Rissla, Pollutus och Merius 

 Objektet – En vän (belöningen, prinsen/prinsessan) 

 



 

24 

 

Lene Brok berättar att hon använder sig av musik vid beskrivning av en saga och dess 

stämning och atmosfär och menar att båda startas med att en ton slås an (Brok, 

2007:95). I sagan består tonen av att huvudpersonen träder in i berättelsen med sina 

dilemman och uppgifter som ska redas ur för att längre fram i berättelsen återvända som 

en mer erfaren individ. Det löper en röd tråd genom historien, både motgångar och 

framgångar upplevs där magi och andra övernaturliga fenomen är vanligt 

förekommande. Som ett musikstycke rör sig framåt genom olika mönster som sedan når 

ett slut följer sagan liknande utveckling. Det framåtskridande förloppet kan ha en viss 

typ av meditativ effekt genom att rycka med och dra in mottagaren i berättelsens 

musikliknande resa.  Utmärkande för sagor är också att de inte fokuserar på situationen 

rörande det lyckliga slutet, utan ofta avslutas enkelt med att slå fast att subjektet fick sitt 

objekt och levde lycklig i alla sina dagar (Brok, 2007:96–97). 

 

Sagans viktigaste beståndsdel är resan huvudpersonen gör. Att få dela en saga med en 

klass kan vara så mycket mer än bara underhållning. För barnen kan det bli en ganska 

känslomässig upplevelse som tar upp existentiella ämnen och situationer, vilket bäddar 

för intressanta samtal efteråt, skriver Brok (2007:97). Hon menar att sagostunden bidrar 

till barnets psykiska växtprocess. Det är inte bara yngre barn som fångas av sagans 

oemotståndliga innehåll, sagans bildspråk har liknande lockelse på äldre barn och även 

vuxna. En del vuxna kallar det för “balsam för själen” att försvinna in i sagans värld. 

Det är en unik upplevelse att tillsammans med barn omslutas av en bra saga och kliva in 

i en annan värld, det är inte nödvändigtvis för att fly verkligheten utan för att nå det mer 

irrationella sagan erbjuder än det strukturerade och rationella i verklighetens vardag 

(Brok, 2007:99).  

3.3.3 Intertextualitet 

Lena Kjérsen Edman, litteraturvetare och bibliotekarie, skriver (2011:7) hur hon som 

liten fortfarande minns hur hennes lärare högt läste upp en text hon hade skrivit där hon 

hade plagierat Astrid Lindgren nästan ordagrant. Detta förföljde henne hela vägen upp i 

ålder då hon studerade litteraturvetenskap, i samband med att hon lärde sig begreppet 

intertextualitet släppte hennes dåliga samvete. Från att ha känt sig som någon som ägnat 

sig åt stöld och plagiat, började hon att känna sig postmodernt intertextuell; ”att knycka 

är att skapa” (Kjérsen Edman, 2011:7). 

 

Julia Kristeva (2018, 12 mars) var den som genom sin forskning och sitt progressiva 

tänkande införde uttrycket intertextualitet, även om fenomenet funnits sedan innan. 

Ordet i sig betyder att ingen text egentligen står för sig själv utan alla texter ingår i ett 

större nät av samband till andra texter på ett antal olika sätt. Det går alltid att hitta andra 

texter i sin egen. Det är också en analysmetod som går ut på att hitta just sådana 

kopplingar. Ordet intertextualitet kommer från latinets inter, som betyder ’mellan’, och 

textum, som betyder ’text’, vilket grovt blir ’mellantextlighet’ som syftar på förhållande 

mellan texter. 
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Det har dock inte alltid varit hel okomplicerat eller okontroversiellt med att låta sig bli 

inspirerad av en annan författare, skriver Kjérsen Edman (2011:7–8). Vidare skriver 

Kjérsen Edman (2011:7–8) att hon tidigare aldrig kommit i kontakt med uttrycken pre-

quel eller sequel, som numera är vanligt förekommande inom litteraturen och är en form 

av intertextualitet. Det innebär att en roman utökas med en historia om vad som utspelar 

sig innan, pre-quel, eller vad som hände efter, sequel, den ursprungliga berättelsen.  

 

Ett annat exempel på intertextualitet är fanfiction. Fanfiction är en benämning på 

skönlitterära berättelser som är utformade av amatörer eller professionella skribenter 

som saknar särskilt tillstånd till verket i fråga. Dessa berättelser utspelar sig i en tillvaro 

från ursprungsberättelsen (Kjérsen Edman, 2011:8). 

 

 

3.4 Skönlitteraturens möjligheter till samtal 
Att förstå tecknen i en bok är till en början någonting ett barn inte kan göra på egen 

hand. Det är inte förrän barn lämnar över en bok till en vuxen, en fråga om att få 

innehållet uppläst för sig, som barnet har förstått att någonting förmedlas genom dessa 

tecken och att den vuxna kan tyda det, skriver Carina Fast, lärare och filosofie doktor i 

pedagogik (2011:90). Läraren och författaren Aidan Chambers (2011:62) menar att 

människor lär sig att läsa genom att härma och att läraren vid högläsning ”lånar ut sitt 

kunnande” till eleverna för att de sedan kan ta över läsningen helt och hållet. Både Fast 

och Cambers menar att högläsning är betydelsefullt för barns tidiga läsutveckling, men 

kan även agera som utgångspunkt i samtal om textinnehållet och på så vis lära sig om 

livet och att samtala (Chambers, 2011:128; Fast, 2011:90). 

3.4.1 Att samtala om skönlitteratur och texter 

Chambers menar att det finns tre ingredienser till boksamtal, nämligen utbyten av 

entusiasm, frågetecken (svårigheter) och kopplingar (2011:135–141). Utbytet av 

entusiasm, som oftast behandlar läsarens upplevelse av boken, kan delas in i två slag: 

gillanden, de element i boken som uppskattades, och ogillanden, element som bidrog 

med motvilja (2011:135–136). Att utbyta frågetecken handlar ofta om att reda ut 

oklarheter i texten genom diskussion mellan läsarna. Chambers menar att det är ofta i 

denna ingrediens som läsarens ogillanden framkommer i sådant som varit svårt att 

förstå för läsaren. Det är även när frågetecknen rätas ut som varje läsare kan upptäcka 

vad texten har för innebörd på individnivå (2011:136–138). Genom att hitta 

betydelsefulla kopplingar eller mönster kan de svårigheterna redas ut, vilket är den 

tredje ingrediensen. Dessa kopplingar kan vara intertextuella, världsliga eller personliga 

såsom minnen och erfarenheter (2011:138–140). Vid ett boksamtal blandas dessa 

ingredienser till ett gemensamt reflekterande där nya tankar, känslor och kopplingar 

väcks och kommer till uttryck utan en strävan efter de rätta svaren (2011:140–141).  

 

När det gäller texter i skolan, såsom skönlitteratur eller texter i läromedel, är det viktigt 

att eleverna har ett levande förhållningssätt till det lästa, menar docenterna i didaktik 

Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam och Agnes Edling (2006:169). En förståelse 
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för texten och uppgiften måste finnas från elevernas sida för att en text ska ligga i grund 

för lärandet. Författarna utgår från begreppet textrörlighet, istället för textförståelse, 

som ett redskap att ”vidga perspektivet och prata om elevernas hela förhållningssätt till 

textanvändning” och menar att en textrörlig elev kan samtala om texter på många olika 

vis (Wiksen Folkerys, af Geijerstam & Edling, 2006:169–170). Författarna skriver att 

begreppet textrörlighet grundas i hur elever samtalar om texter och begreppet 

förekommer i tre olika typer: textbaserad rörlighet, rörlighet utåt samt interaktiv 

rörlighet (Wiksen Folkerys, af Geijerstam & Edling, 2006:170–171). De olika 

textrörlighetstyperna har olika funktioner och krävs i olika sammanhang i texter, men 

bör ses som verktyg som kan arbeta parallellt med en och samma text (2006:171). 

 

Den textbaserade rörligheten hos elever visas genom kommentarer på textens innehåll, 

från ord till texten i sin helhet, samt struktur. Eleven befinner sig kortfattat i texten på 

en djup eller ytlig nivå (Wiksen Folkerys, af Geijerstam & Edling, 2006:170). 

Författarna ger exempel på hur eleverna kan påvisa sin textrörliga styrka och menar att 

en svag och ytlig textrörlighet visas exempelvis genom kommentarer av enstaka delar 

och ord ur den lästa texten, medan i en mer aktiv rörlighet kan eleven sammanfatta hela 

textens innehåll. En djupare textrörlighet kan visas genom att eleven i diskussion kan 

hänvisa till den lästa textens budskap eller kärna och tolka innehållet (2006:172–173). 

Vidare redogör författaren för om en levande kontakt med texten, där läsaren distanserar 

sig från texten och kritiskt granskar den, kommer med egna åsikter eller ifrågasätter 

texten eller karaktärers ageranden (Wiksen Folkerys, af Geijerstam & Edling, 

2006:174).  

 

Wiksen Folkerys, af Geijerstam och Edling förklarar textrörligheten utåt som att 

”eleven står med ena benet i texten och det andra i den egna erfarenhetsvärlden” 

(2006:171). Vad eleverna associerar till kan likväl vara vardagliga erfarenheter och 

kunskaper som de mer tekniska och abstrakta skolkunskaperna, menar författarna, och 

påstår att texten på så vis upplevs som levande (2006:175–176).  

 

Den interaktiva rörligheten syftar på en diskussion om textens syfte och mottagare, men 

även på vad texten ska användas till (Wiksen Folkerys, af Geijerstam & Edling, 

2006:177). Elevernas motivation till att läsa eller interagera med texten har stor 

inverkan på elevernas inblick i uppgiftens syfte. Det kan handla om färdighetsträning 

eller att lära sig någonting nytt, men också att få en större förståelse till världen och 

människor, menar författarna (2006:178–179). 

3.4.2 Litteraturens möjligheter till värdegrundsarbete i skolan 

I sin avhandling Magiska möjligheter (2017) undersöker Malin Alkestrand, doktor inom 

litteraturvetenskap och lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö, vilka möjligheter 

fantasyserierna Harry Potter, Cirkeln och Artemis Foul kan bidrar med till 

värdegrundsarbetet i skolan utifrån demokrati, mänskliga rättigheter samt kulturell 

mångfald. Hon kompletterar den didaktiska utgångspunkten med ytterligare tre begrepp: 
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 Explicit ideologi – de budskap författaren medvetet försöker förmedla direkt i 

sin text, vilka förmedlas genom berättelsesatser eller en karaktärs yttrande 

 Implicit ideologi – de budskap som läsaren själv läser in och som förmedlas 

indirekt i texten 

 Implicit författare – en textinsats där författaren representerar normerna, värden 

och etiska ställningstaganden i verket (2016:97–102). 

 

I avsnittet om demokrati lyfter författaren fram exempel från Harry Potter och Cirkeln 

där ungdomarna, i respektive fantasyserie och fiktiva värld, skapar någon form av 

uppror. Då de centrala demokratiska principerna bryts av ”korrupta institutioner” och en 

orättvis maktfördelning där ”magi likställs med makt” är det protagonisternas uppgift att 

bryta mot de nya, begränsande reglerna för att utöva sina rättigheter (2016:290–291). I 

kapitlet om mänskliga rättigheter förekommer en fördjupning av begreppet magi utifrån 

en karaktär från varje fantasyserie, Anna-Karin Nieminen från Cirkeln, Hermione 

Grangers från Harry Potter samt Artemis Fowl från Artemis Fowl. Varje karaktär 

prövar sin magiska förmåga och utmanar sin maktposition med följd att de sociala 

hierarkierna vänds uppochner vilket bidrar med fördel till karaktären. Slutsatserna blir 

dock densamma, ”att magisk förmåga inte kan sudda ut maktkategoriers maktreglerande 

verkan” och karaktärens lösningar blir enbart tillfälliga (2016:292). I kapitlet om 

kulturell mångfald belyser Alkestrand två exempel: kroppsbytet mellan protagonisterna 

i serien Cirkeln samt ett möte mellan två olika världar från Artemis Fowl-serien. I båda 

fallen får karaktärerna konfronteras med frågan om var gränser mellan jag och du, vi 

och de, går (2016:292–293). 

 

Alkestrand skriver att fantasylitteratur är ett utmärkt verktyg för värdegrundsarbete i 

skolan (2016:9). Hon anser att fantasygenren har en främmandegörande effekt och 

menar att genren kan gestalta ”aspekter av verkligheten på ett annorlunda sätt än 

realistisk litteratur” (2016:12). Författarens perspektiv på litteraturens 

främmandegörande effekt har sin grund i påståendet att effekten aktiveras vid och 

genom läsning. Där kan läsaren relatera till sin egen omvärld och situation vilket gör 

igenkänning till en nödvändig faktor för effekten, menar författaren (2016:90–91). I och 

med att världarna i fantasylitteratur kan både likna och skilja sig åt från verkligheten 

kan den bidra med en distans från läsarens förutfattade meningar. Då kan en kritisk 

granskning av läsarens egen omgivning, vilket kan bidra till en mer omfattande och 

djupgående lärdom om omgivningen, ske med fantasins hjälp, vilket författaren menar 

är fantasylitteraturens magiska möjligheter (2016:290;293–294). 

 

Alkestrand ger några exempel där den främmandegörande effekten kan belysa 

litteraturens möjligheter till värdegrundsarbetet i skolan (2016:290–293). Med 

demokrati som utgångspunkt kan exemplen från Harry Potter och Cirkeln, 

ungdomarnas uppror mot institutionerna och de maktfördelningsprinciper som 

förekommer, illustrera nödvändigheten att försvara de demokratiska principerna. 

Exemplen från respektive fantasyserier där protagonisterna utmanar sin sociala ställning 

mot maktpositionerna ”uppmanar läsaren att ifrågasätta objektiva diskurser som 
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exempelvis att unga är sämre lämpade att ha makt än vuxna”, de mänskliga rättigheterna 

om individens självbestämmande (2016:292). Kroppsbytet ur Cirkeln och mötet med en 

annan värld ur Artmeis Fowl kopplar författaren till kulturellt mångfald genom att 

karaktärerna lär sig att se likheterna, istället för skillnaderna, mellan vi och dem. Det 

bidrar till ett bemötande av den Andre med omtänksamhet, empati och respekt 

(2016:293). Men för att fantasygenren ska vara relevant för arbetet med värdegrunden 

måste innehållet relateras till elevernas vardag och den främmandegörande effekten 

lyftas för att kritiskt granska omvärlden (2016:294).   

 

  

3.5 Bilder i relation till text och läromedel 
Bilden som sådan är det äldsta kommunikationsmediet som finns, det började med 

grottmålningarna som berättar mycket om den tidens sätt att leva runt om på jorden 

skriver Anette Göthlund filosofie doktor i kommunikation, frilansjournalist och Yvonne 

Eriksson filosofie doktor i konstvetenskap och forskare vid Göteborgs universitet 

(2004:136–138). 

 

“En bild säger mer än tusen ord” är ett uttryck som ofta hörs i samband med bilder och 

dess funktion. En bild har många användningsområden, till exempel att väcka olika 

känslor, skapa engagemang, vara ren prydnad eller att förstärka textens innehåll. 

Eriksson (2017:55) skriver att redan som liten har pekböcker med bilder en viktig roll i 

barns utvecklande av sin seendekompetens. Vidare påpekar Eriksson hur en bild kan 

uppfattas och vilken betydelse bilden får varierar stort beroende på i vilken kontext den 

förekommer (2017:30). Vad kontexten har för betydelse för ett budskap eller 

meddelande som den tilltänkta mottagaren ska ta del av kan diskuteras. Det krävs dock 

att det pratas om kontext i plural då det finns flera nivåer, det är både sändarens och 

mottagarens kontext. Det är därför viktigt att bilder som finns i läromedel visualiserar 

något som är taget ur texten (Eriksson, 2017:83–84). 

 

Rune Pettersson, professor emeritus i informationsdesign, beskriver i boken Bilder i 

läromedel (2014:200–201) att det finns risk att eleverna kan gå klart grundskolan som 

så kallade bildanalfabeter, vilket innebär att eleverna aldrig lärt sig att kritiskt förhålla 

sig till bilder. Behovet är stort att lyfta fram bilden och dess roll inom pedagogiken, och 

framhäva bildens funktion som verktyg för kommunikation hos eleverna. Det är delvis 

beroende på de specifika omständigheterna och tillfället som påverkar hur en person 

närmar sig en främmande bild. Tidigare erfarenheter av likartade typer av bilder och 

bildmotiv spelar också roll. När vi närmar oss en bild är vi till stor del bundna till de 

inre bilderna, alltså de uppfattningar vi har (Eriksson, 2004:22). 

 

Pettersson (2014:81–86) skriver om olika funktioner och syften med bilder. Några av 

funktionerna som tas upp presenteras nedan: 

 Dekorativ funktion – Ofta anses det inte som en bra anledning att ha med bilder 

som bara har funktionen att vara dekorativa i läroböcker, lärare avråds att köpa 

in läromedel där bildernas huvudsakliga funktion är att vara dekoration utan 
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någon pedagogisk baktanke. Den typen av bilder kan skapa en oreda hos eleven 

vilket kan göra det svårt att ta till sig verbalt grundade kunskaper. 

 Emotiv funktion – hela bildens funktionella tyngdpunkt ligger hos sändaren. Det 

är bildmakarens egna känslor, attityder, åsikter som kommer i första hand.  

 Föreställande funktion – När en bild har en föreställande funktion så innebär det 

att bilden förstärker betydelsefulla delar av texten och berör samma 

händelseförlopp, det vill säga den är övertydlig och tillför inget nytt. 

 Förklarande funktion – När en bild hjälper till att förklara en del i texten som 

kan vara svår att förstå så har den en förklarande funktion.  

 Förvirrande funktion – Även om en del läsare uppfattar bilderna som 

motbjudande eller tråkiga kan dessa bilder vara effektiva i undervisningen så 

länge bilderna har rätt ämnesinnehåll.  

 Informativ funktion – Vid en informativ funktion ligger den ändamålsenliga 

betoningen på ämnet i fråga. Bilden ska uttrycka konkreta detaljer som hur något 

ser ut, var något finns, hur många antal av något eller liknande. 

 Konativ funktion – Till skillnad från emotiv funktion så ligger fokus här på 

mottagaren. Uppgiften bilden har är att väcka reaktioner hos läsaren som i sin 

tur ska förstå, inse någonting, ändra attityd eller agera på ett visst sätt. 

 Överförande funktion – Bilden hjälper läsarna att systematiskt ta till sig den 

viktiga informationen. Då bilden berättar i princip samma sak som texten blir 

minnet och uppfattningen starkare. 

 

Pettersson (2014:90–98) belyser vad bilder kan innehålla i form av variabler och 

framhäver bland annat känslor, ljud, rörelse/rytm och till slut tid och rum. Känslor kan 

till exempel framkallas på många vis i en bild, bland annat genom ändamålsenliga 

bilder eller serietecknarnas rikliga formspråk. Ljud kan förmedlas på stillbilder via ord 

eller grafiska ljudsymboler. För barn omkring sju års ålder är det viktigt med tydlighet, 

motivet bör ta upp större delen av bilden. Om motivet på något vis är skymt kan barn i 

den åldern uppfatta motivet som saknat. Förändring och rörelse kan speglas tydligt via 

användning av till exempel fartstreck och liknande tekniker som ofta används av 

serietecknare. En stillbild är begränsad på det sättet att den visar ett fast ögonblick, 

samtidigt kan en bild berätta så mycket, som till exempel årtal, tidsålder, årstid, mode 

och så vidare.  

 

En aspekt vad gäller bilder är utförandet av bilden skriver Pettersson (2014:90–98). En 

bild har alltid en fysisk närvaro om exempelvis minnesbilder bortses från. Det finns en 

del variabler som förknippas bildens utförande. Bilder som är ämnade för information 

och läromedel bör alltid vara utformade så de är lätta att ta till sig. Pettersson tar bland 

annat upp sju aspekter kring bilderna, form, färg, komposition, ljus, perspektiv, storlek 

och tecken/förklaringsord. För att ge bilden extra tydlighet kan till exempel kanterna 

vara lite oskarpa vilket gör att bilden framhävs. Beträffande yngre barn är det bra om 

bildens ytterform är fri, alternativt oval eller rund, och inte består av räta linjer. I ett 

läromedel bör bilderna framställas i färg där realistiska färger är att föredra. Det är 

viktigt att vara konsekvent vad gäller användning av färger. Barn har lättare att ta till sig 
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färger som ligger närmare kulörens maximalkulör, vilket innebär inget synligt inslag av 

varken svart eller vitt. Det är en fördel att vara försiktig med för många element i 

samma bild, det kan vara bättre att dela upp innehållet i flera bilder för att underlätta 

kompositionen. Hur fördelningen mellan ljus och mörker görs har stor betydelse hur 

bilden ses. Ljusförhållanden kan säga mycket om en bild som stämning eller tid på 

dygnet, vi människor har lätt att tolka ljusa färger som något positivt och mörka färger 

som något negativt, detta är extra tydligt hos barn. Det går att påverka mycket i en bild 

när det gäller användning av perspektiv. Exempel på olika perspektiv som används är 

fågelperspektivet där vinkeln är ner på objektet vilket kan få känslan att objektets 

betydelse förminskas. Grodperspektivet agerar tvärt om, vinkeln pekar upp mot objektet 

i fokus vilket förstärker dess betydelse. Det går alltså med hjälp av perspektiv ändra 

betydelsen av objektet. Hur stor en bild ska vara är till största del beroende på i vilken 

kontext den ska befinna sig i. En stor bild tillsammans med en mindre drar till sig 

uppmärksamhet till den stora bilden, men om alla bilder skulle vara stora så försvinner 

den effekten. Vid förstoring eller förminskning av en bild skiftar inte innehållet, men 

kan ändå påverka uppfattningen av detta. Ibland kan det behövas extra förklaring till en 

bild i till exempel ett läromedel. Då kan bilden kompletteras med förklaringsord 

(ensamma ord som förklarar bilden) eller symboler/tecken.  
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4 Materialet 
I följande kapitel beskrivs analysmaterialet, bestående av högläsningsboken Arktibus 

ögon och elevernas arbetsböcker, mer ingående. Därefter presenteras och motiveras 

urvalet av texter som används för att genrebestämma högläsningsboken och bilderna i 

både högläsningsboken och elevernas arbetsböcker. 

 

 

4.1 Arktibus ögon 
Arktibus ögon är ett läsförståelse- och läsinlärningsläromedel ämnat för årskurs 1. 

Läromedlet består av en högläsningsbok vars innehåll är centralt i undervisningen. 

Materialet består även av två arbetsböcker för elever, Min bok åk 1 ht och Min bok åk 1 

vt, med varierande uppgifter. Varje kapitel ur högläsningsboken har motsvarande kapitel 

i elevernas arbetsböcker vars uppgifter är relevanta för det lästa kapitlet. Som stöd om 

läromedlets användningsområden finns också en lärarhandledning. För lästräning finns 

kopieringsunderlag i lärarhandledningen där barnen själva får skapa sin egen läsebok.  

4.1.1 Högläsningsboken – Arktibus ögon 

Utgångspunkten i elevernas lärande bygger på lärarens högläsning som ska stimulera, 

engagera och inspirera eleverna. Högläsningen ska vara en njutbar stund, förklarar 

Ekdahl, då eleverna kan luta sig tillbaka till en spännande läsupplevelse. Vidare menar 

författaren att texten i högläsningsboken är levande och händelserik för att väcka 

elevernas läsintresse och läsengagemang och i längden bevara intresset och 

engagemanget. För att uppnå detta är varje kapitel antingen spännande eller 

jättespännande och ofta avslutas kapitlen med en ”cliffhanger”, mitt i en spännande 

händelse (Ekdahl, 2016a:5).  

Den ondskefulle trollkarlen Arktibus härjar i Det Gamla Landet. Han suger in solljuset i 

sina ögon och lägger ut sin svärta över himlen. Utan sol, inget liv. Människor, djur, 

växter, allt i landet dör, bit för bit. 

 

Räddningen finns i ett förtrollat skärp, som av en olyckshändelse hamnar utanför Det 

Gamla Landets gränser. En vanlig flicka, Emelie, hittar det och blir skärpets ägare 

(Ekdahl, 2016a:5).  

Boken handlar om Emelie, som tillsammans med sin nyfunna vän Pollutus ska besegra 

den ondskefulle trollkarlen Arktibus genom att lägga det förtrollade skärpet på Arktibus 

ögon. Gör de det suger skärpet åt sig all den svärta som trollkarlen spridit över Det 

Gamla Landet och förgör honom i processen. Med hjälp av trollkvinnan Risslas 

finurliga uppfinningar och drottningarnas och konungarnas konung Merius visdom 

färdas de två vännerna genom landskapen som utsätter dem för många svåra uppdrag 

och hinder på vägen. Det är inte alltid självklart vilka nya varelser och personer Emelie 

och Pollutus kan lita på för att i slutändan ta sig till Arktibus borg, där de till slut lyckas 

besegra honom. 
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Högläsningsboken består av totalt 22 kapitel exklusive prolog och epilog. Varje kapitel 

består av relativt mycket text och mängden ökar succesivt med kapitlen. Begrepp och 

uttryck som enligt författaren kan vara okända för eleverna förekommer i löptext. Dessa 

ord och begrepp är markerade i fetstil och bör diskuteras under högläsningen i syfte att 

stärka elevernas ordförråd. Längst bak i boken finns även en ordlista med begreppen, de 

är sorterade kapitelvis efter begreppens och ordens ordningsföljd i kapitlet. Alla 22 

kapitel har även en svartvit bild som är relevant i förhållande till kapitlets kontext. 

Bildens placering och innehåll varierar från kapitel till kapitel. 

4.1.2 Elevernas arbetsbok – Min bok åk 1 ht 

Höstterminens arbetsbok för eleverna bearbetar högläsningsbokens 10 första kapitel, 

inklusive prologen. Kapitlen är uppdelade i, vad vi som skribenter kallar det för, delar. 

Den första delen består av kapitel 1–5 och den andra av kapitel 6–10. Detta är av 

betydelse då varje del avslutas med ett spel och sedan utvärderas. I nästkommande del 

byts lässtrategi ut till en annan och uppgifter byter karaktär. De fem första kapitlen på 

höstterminen ska eleverna skolas in i materialet och hur läraren väljer att strukturera upp 

arbetet, därför rekommenderas två veckor till dessa kapitel. När eleverna blivit vana 

med arbetssättet i boken används en vecka åt resterande kapitel. Varje kapitel i 

elevernas arbetsbok består av sex sidor och är ett återkommande mönster för att skapa 

det strukturella arbetet.  

 

I högläsningsbokens prolog (Ekdahl, 2016b:5–7) får läsaren ta del av Emelies dröm, där 

hon springer efter en fågel i skogen och är lycklig innan den lyckan förvandlas till fasa 

då hon inser att hon är vilse i skogen med en man med kalla glödande ögon. Precis 

innan mannen, som läsaren kan anta är Arktibus, ska gripa tag om Emelie så vaknar hon 

från sin mardröm. Prologen är ämnad att mjukstarta arbetet med Arktibus ögon och 

börja träna eleverna till att lyssna på högläsningsboken, men också varandra (Ekdahl, 

2016a:16–17). I inledningen till elevernas arbetsbok (Ekdahl, 2016c:3) får eleverna rita 

en dröm eller mardröm de själva har haft. 

 

Varje kapitel inleds med vad författaren kallar för en ”lyssna och berätta sida”. Kapitlet 

presenteras i följd av tillhörande kapitelbild. Eleverna ska först berätta vad som händer i 

bilden och vilka karaktärer som är involverade med stöd från lärarens öppna frågor 

(Ekdahl, 2016a:18). Nedanför bilden finns fem smilisar i följande ordning: glad, ledsen, 

rädd, likgiltig och arg. Eleverna ska tänka tillbaka på det lästa kapitlet ringa in den eller 

de känslorna hen kände under högläsningen. Två tomma smilisar finns där eleven själv 

kan rita en egen känsla som inte fanns bland de fem givna (Ekdahl, 2016a:18). Nederst 

på sidan finns begrepp som återfinns i högläsningsboken som kan vara nya för eleverna 

med syfte att utöka elevernas ordförråd. Varje begrepp diskuteras och förklaras enligt 

EPA-modellen, först funderar eleverna enskilt, sedan i par och avslutningsvis alla 

tillsammans. När eleven förstår begreppet sätter hen ett kryss i rutan framför ordet 

(Ekdahl, 2016a:18–19). 
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På den andra sidan av varje kapitel finns ”läsa-sidor” med två av elevernas lästexter, 

den gula och blå läsnivån som succesivt ökar i mängden text och svårighet. I den första 

delen, kapitel 1–5, består den gula läsnivån av en serie med fyra bilder där texten är 

utformad i dialoger, medan den blå läsnivån bara till viss del består av dialog. Då varje 

kapitel tillägnas två veckor åt arbetet i arbetsboken är det bra om även läsinlärningen får 

lika stort tidsspann. Då kan läraren fokusera på elevernas läsinlärning och kan 

nivåanpassa den (Ekdahl, 2016a:20). I den andra delen, kapitel 6–10, övergår den gula 

läsnivån till enbart text, mestadels i dialogform medan den blå läsnivån inte gör en 

märkbar skillnad. Till texterna i arbetsboken finns även ordbilder. Syftet med 

ordbilderna är att eleverna ska lära sig se ordet som en ”bild” och kunna läsa av det med 

engång, istället för att ljuda varje bokstav (Ekdahl, 2016a:21). 

 

Kapitlens tredje sida består av ”minnas och förstå”-uppgifter. I den första uppgiften 

finns ett antal påståenden och frågor med några svarsalternativ under kopplade till 

kapitlet i högläsningsboken. Syftet är att, i par, mindre grupper eller lärarledda samtal, 

resonera kring de påståenden och svarsalternativen för att utveckla elevernas läsning på, 

mellan och bortom raderna (Ekdahl, 2016a:23). När eleverna är klara med sina 

resonemang ska de kryssa i ett eller fler alternativ som eleverna tror stämmer. Sidans 

andra uppgift behandlar alltid någon eller något som har varit framträdande i det lästa 

kapitlet (Ekdahl, 2016a:23). Frågan ”Vad tycker du stämmer om…” ställs med ett antal 

svarsalternativ under som eleverna ska ringa in. Författaren påpekar att det kan vara 

fördelaktigt att till en början låta dessa sidor vara lärarledda för att ge eleverna vetskap 

om hur de ska tänka och resonera (Ekdahl, 2016a:23). 

 

Den fjärde sidan i arbetsboken är ”lässtrategi”-sidor som har en tillhörande 

lektionsplanering i lärarhandledningen som källa för inspiration eller givet 

arbetsmaterial. Höstterminens arbete ägnar sig åt två givna lässtrategier där den första 

del, kapitel 1-4, fokuserar på att ”förutspå” och den andra delen, kapitel 6-9, att ”skapa 

en inre bild” (Ekdahl, 2016a:24). Elevernas arbete utgår från en eller två korta text som 

läraren läser för dem ur lärarhandledningen. Uppgifterna är varierande och låter 

eleverna fundera kring sina egna tankar och jämföra dem med sina kamrater. Ett 

exempel från kapitel två är: ”Kan Emelie lita på snoken?” Alternativen är ”Ja”, ”Nej” 

och ”Jag har andra tankar”. När eleverna funderat klart kryssar de i ett av alternativen, 

sedan stämmer läraren och eleverna av hur många i klassen som kryssat i respektive 

rutor och skriver i antalet efter varje alternativ. Därefter får eleverna rita eller skriva 

vem de själva litar på, i boken Arktius ögon eller i verkligheten (Ekdahl, 2016c:13).  

 

Arbetsbokens fjärde sida är ”Eget arbete” och är tänkt att vara relativt självinstuderade 

för eleverna (Ekdahl, 2016a:33). I den första delen i höstterminens bok arbetar eleverna 

med rim genom att dra streck mellan de ord och bilder som rimmar samt rita eller skriva 

egna rim till de givna orden. Den andra delen består av, vad författaren kallar för, 

”bokstavsmatte”. Elevernas uppgift är att skriva ut orden som bilderna och tecknen visar 

genom att addera och subtrahera bokstäver (Ekdahl, 2016a:33–34).  
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Kapitlens avslutande sida ”Min sida”, eller som författaren kallar det; ”Möjligheternas 

sida”. Här kan läraren och eleverna vara kreativa och anpassa arbetet med Arktibus ögon 

efter ett arbetssätt som passar just denna grupp (Ekdahl, 2016a:26) Ekdahl presenterar 

även ett antal förslag som skulle kunna passa in i arbetet; klistra in texter som eleverna 

har skrivit på dator, rita en bild som passar till kapitlet, klistra in den röda läsnivån, rita 

en serie med mer (2016a:36).  

 

Varje del avslutas med ett spel och en utvärdering, vilket gör kapitel 5 och 10 unika. 

Spelen ersätter ”Eget arbete”, kapitlens femte sida men fortsätter att behandla arbetets 

tema, det vill säga rim i kapitel 5 och bokstäver i kapitel 10 (Ekdahl, 2016a:34). I det 

första spelet, ”Spela med Rissla” finns instruktioner i elevernas arbetsbok, det gäller att 

ta sig till mål först med sin markör genom att slå tärningen. Hamnar eleverna på en bild 

måste de komma på så många rim som möjligt till bilden. Det antalet riktiga rimord 

eleven kommer på får eleven också ta steg framåt i spelet (Ekdahl, 2016c:31). Spelet i 

kapitel 10, ”Mirsilbergens hemligheter”, är något mer invecklat och kräver först 

instruktioner från läraren. Kortfattat ska eleverna befria snoken genom att klara av alla 

”bokstavsuppdrag” på spelplanen. Spelplanen består av gångar och bokstavsgrottor. 

Uppdragen går ut på att bland annat skriva ord med grottans bokstav i. För att befria 

snoken måste alla spelare klara av alla nio grottor innan de kan gå i mål. Samtidigt är 

Arktibus instängd i en rasad grotta och försöker ta sig ut. Slår eleverna 1a eller 2a på 

tärningen tar Arktibus bort en sten från raset från de i början tio stenarna, får eleverna 

en 6a rasar en sten till istället. Hinner Arktibus få bort alla stenar förlorar eleverna och 

måste börja om (Ekdahl, 2016a:34–35).   

 

Utvärderingen ersätter ”lässtrategi”-sidorna men förekommer på kapitlets sista sida och 

fungerar som en reflektion över elevens egna utvecklingsområden, genom att 

exempelvis färglägga det antal som motsvarar elevens utveckling inom området 

(Ekdahl, 2016a:36). Utvärderingen behandlar alla arbetsområden i kapitlen, ”lyssna och 

berätta”, ”förstå ord och uttryck”, ”läsa”, ”minnas och förstå”, motsvarande dels 

lässtrategi samt det egna arbetet, totalt sex utvärderingar. Därefter får eleven även lämna 

en kommentar i ”Elevens ruta”, exempelvis vad eleven tycker är svårast, lättast, 

tråkigast eller roligast. I ”Lärarens ruta” kan läraren lämna en kommentar för elevens 

utveckling (Ekdahls, 2016a:36). 

4.1.3 Elevernas arbetsbok – Min bok åk 1 vt 

Vårterminens arbetsbok börjar med en resumé från höstens arbete och bearbetar 

högläsningsbokens resterande 12 kapitel, kapitel 11–22. Arbetsboken är uppdelad i tre 

delar, den första delen består av kapitel 11–14, den andra av kapitel 15–18 och den 

tredje kapitel 19–22 och avslutas med en epilog. Arbetet fortsätter med höstterminens 

struktur, en vecka per kapitel. Varje kapitel i elevernas arbetsbok består av sex sidor och 

fortsätter med en återkommande struktur.  
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Vårterminens bok börjar med en resumé där eleverna börjar med att skriva upp de 12 

karaktärerna de hittills mött i berättelsen, alla karaktärer börjar med olika bokstäver och 

den första bokstaven är skriven (Ekdahl, 2016a:38). När eleverna minns alla karaktärer 

kryssar de i rutan bredvid namnen om de tycker om karaktären, om så inte är fallet 

lämnas rutan tom. Vidare får eleverna i en större ruta rita de platser och saker som 

hittills varit viktiga i sagen för att sedan fortsätta till Emelies ruta och rita eller skriva 

vart hon befinner sig. Slutligen får eleverna rita eller skriva var Pollutus befinner sig i 

hans ruta (Ekdahl, 2016a:38). 

 

Precis som i höstterminens arbetsbok introduceras varje kapitel med en ”lyssna och 

berättar sida”. I vårterminens arbetsbok läggs mer fokus på en mer beskrivande 

redogörelse för händelserna i bilden med hjälp av de olika lässtrategier som bearbetades 

under höstterminen. I den första delen, kapitel 11–14, ska eleverna skapa en inre bild 

och beskriver bilden med sina sinnen. I den andra delen, kapitel 15–18, ska eleverna 

förutspå vad de tror kommer att hända i nästa kapitel. I den tredje delen ska eleverna 

träna på sin föreställningsförmåga genom att sätta sig in i karaktärernas situationer, 

EPA-modellen uppmuntras att använda (Ekdahl, 2016a:39). Vidare fortsätter eleverna 

med att ringa in eller rita egna smilis för den eller de känslor som upplevdes under 

högläsningen. Första sidan avslutas, likt höstterminen, med ord- och begreppsförståelse 

från högläsningsboken i EPA-modellen. 

 

Den andra sidan i kapitlen är ”lässtrategi”-sidorna som behandlar lässtrategin 

”sammanfatta” i arbetsbokens första del, kapitel 11–13, och andra del, kapitel 15–17, 

med mer fokus på urskilja det allra viktigaste i kapitlet. Då författaren anser att detta 

kan vara den svåraste lässtrategin bearbetas lässtrategin under två delar men med olika 

fokus (Ekdahl, 2016a:40). Den tredje delen, kapitel 19–21, lägger fokus på att utveckla 

”föreställningsförmågan” men även att göra eleverna medvetna om de strategier ”som 

de utvecklar för att ta sig an en text” (Ekdahl, 2016a:40). Likt föregående termins 

arbetsbok utgår lässtrategisidorna från en kort text som läraren läser ur 

lärarhandledningen. Därefter arbetar eleverna i arbetsboken med varierande uppgifter 

enskilt och tillsammans med andra klasskamrater med relevanta uppgifter till den givna 

lässtrategin.  

 

På sida tre och fyra i varje kapitel finns ”läsa-sidor” med den gula och blå läsnivån, den 

gula på sida tre och den blå på sida fyra, som fortsätter att succesivt ökar i mängden text 

och svårighet. Båda läsnivåerna har nu även blivit indelade i stycken, som exempelvis 

kan markeras av läraren för att tydliggöra vilken text som ska läsas eller av eleven för 

att visa vilka stycken hen har läst (Ekdahl, 2016a:51). Ordbilderna har ersätts med 

”läsknep”, som författaren kallar det, som belyser de svårigheter som kan förkomma i 

elevernas texter. Läsknepen är färgkodade i syfte att underlätta elevernas läsning och 

peka ut läsknepet med hjälp av läraren (Ekdahl, 2016a:50). Exempel på givna läsknep är 

ändelser, ng-ljudet, j-ljudet, och/också med mera. 
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Kapitlens femte sida är ”minnas och förstå”. Dessa sidor följer samma utseende och 

struktur som höstterminens arbetsbok, med anpassning för de olika framträdande 

karaktärerna eller sakerna ur högläsningsboken (Ekdahl, 2016a:52). I arbetet med 

kapitel 21 och 22 får eleverna själva konstruera den avslutande frågan ”Vad tycker du 

stämmer om…” och sex egna svarsalternativ, några korrekta och några felaktiga. 

Uppgiften aktiverar elevernas analysförmåga till viss del, menar författaren, då eleven 

måste reda ut vad som är så pass viktigt i det lästa kapitlet att fråga om (Ekdahl, 

2016a:52).  

 

Kapitlens sjätte och avslutande sida, ”eget arbete”, är även under vårterminen ämnad att 

vara självständigt arbete för eleverna. I arbetsbokens första del, kapitel 11–14, får 

eleverna arbeta med ”Korsord och fantasi”, där de får skapa nonsensord lodrätt och det 

vågräta ordet ska bli ett fantasidjur eller plats som eleverna sedan rita och beskriva 

(Ekdahl, 2016a:52). Vidare i den andra delen, kapitel 15–18, arbetar eleverna med 

”Meningsbyggnad” och hur meningar konstrueras med de tre grundläggande 

ordklasserna, stor och liten bokstav samt skiljetecken och hur de påverkar hur meningen 

uppfattas (Ekdahl, 2016a:52). Avslutningsvis arbetar eleverna med ”Bildens påverkan” 

genom arbetsbokens tredje del, kapitel 19–22. Eleverna får fundera på vilken stämning 

bilden har och vilka faktorer som är av betydelse, exempelvis färger och former 

(Ekdahl, 2016a:52).  

 

Spelen ersätter ”minnas och förstå”-sidorna i kapitlen och kopplas ihop med varje dels 

tema. Den första delen, kapitel 11–14, har ett ”korsord och fantasi”-tema. Spelet består 

av ett rutnät med några bokstäver utplacerade i det och två förslag på spel. Antingen slår 

eleverna tärningen som visar vilken rad de ska skriva ett riktigt ord neråt på, eller så 

väljer eleverna själva vart de ska skriva ordet och tärningen visar istället antalet 

bokstäver ordet ska innehålla. För varje bokstav får eleven som konstruerat ordet poäng 

med ett extra poäng för en redan befintlig bokstav på spelplanen. Den elev eller den 

grupp som har flest poäng vinner (Ekdahl, 2016d:26). Den andra delen, kapitel 15–18, 

har ”meningsbyggnad” som tema och spelet går ut på att bilda meningar. 

Instruktionerna finns i arbetsboken och eleverna börjar med att skriva fyra ord från 

respektive ordklass, adjektiv, substantiv och verb. Därefter slår de tärningen och följer 

instruktionen, exempelvis 1: skriv ett adjektiv. Den som först skriver klart alla meningar 

med sina ord vinner (Ekdahl, 2016d:50). Det sista spelet är en stor karta av Det Gamla 

Landet som syftar på att återuppleva de platser som varit betydelsefulla i berättelsen och 

ha en rolig stund tillsammans (Ekdahl, 2016a:54). Två elever spelare ska samla 10 

istappar för att vinna och de spelar mot Arktibus som försöker ta sig till sin borg. Kartan 

består av gröna steg, där de ska strida mot Arktibus om en istapp, 1–3 på tärningen får 

eleverna istappen, visar tärningen 4–6 får Arktibus den. På de svarta stegen tar Arktibus 

ett steg framåt, når han borgen innan eleverna hunnit samla 10 istappar är spelet 

förlorat. Når eleverna ett blått steg får de välja ett annat blått steg att resa till (Ekdahl, 

2016d:78–79).  
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Likt höstterminens arbetsbok avslutas varje del med en utvärdering som förekommer i 

kapitel 14, 18 och 22 som ersätter ”eget arbete”-sidorna, samt en sammanfattande 

utvärdering av hela arbetet med Arktibus ögon. Dessa utvärderingar följer även samma 

struktur där eleverna reflekterar kring sin utveckling inom samtliga områden: ”lyssna 

och läsa”, ”förstå ord och uttryck”, delens lässtrategi, ”läsa”, ”minnas och förstå” samt 

det egna arbetet. Därefter lämnar eleven en kort kommentar i elevens ruta och läraren 

lämnar sin kommentar i lärarens ruta. Undantag förekommer i kapitel 22 där rutorna 

ersatts med ytterligare en reflekterande utvärdering av ”bildernas påverkan” (Ekdahl, 

2016d:74). Den sammanfattande utvärderingen betraktar hela skolåret och alla 22 

kapitel. Där belyser eleven, genom bild och text, vad hen har lärt sig samt vad hen är 

riktigt bra på. Därefter finns lärarens ruta där läraren kan lyfta elevens lärdomar, 

kunskaper och förmågor (Ekdahl, 2016a:55). 

 

I högläsningsbokens epilog återförenas Emelie med Kalle. Kalle är en fyrbent spindel 

som hjälpte Emelie att fly från Arktibus med som dog efter flykten. Innan Kalle tar sitt 

sista andetag lovar de varandra att de ska vara tillsammans igen någon dag. I skogen 

träffar Emelie en hundvalp, men ögonen är Kalles (Ekdahl, 2016b:200–201). I 

arbetsboken ska eleverna rita en passande bild till epilogen och skriva en kort text med 

stöd i en av lässtrategierna, skapa en inre bild, för att rita och skriva på ett beskrivande 

sätt (Ekdahl, 2016a:55). En annan del av arbetet är ”Påverka sagan”, här ska eleverna 

välja en händelse i boken och påverka sagan genom att först rita en egen karaktär och 

beskriva den. Eleverna fortsätter med att rita och skriva hur karaktären påverkar sagan 

och hur sagan blir istället (Ekdahl, 2016a:55).  
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5 Metod och urval 
I denna del förklaras det övergripande metodvalet i examensarbetet: kvalitativ analys. 

Vidare beskrivs analysmodeller och tillvägagångssätt som använts för att besvara 

frågeställningarna. Avslutningsvis diskuteras metod- och analysmodellernas validitet 

samt hur undersökningen förhåller sig till metoden. Därefter redogörs för de urval och 

avgränsningar i form av en redogörelse för valet av texter samt en presentation av de 

valda bilderna med en kort summering av bilden och motivation till valet. 

 

 

5.1 Kvalitativ metod 
Alan Bryman, professor emeritus inom sociologi på universitetet i Leicester, menar att 

kvalitativa studier oftare bygger på forskningsstrategier som lägger tonvikt på ord 

(2008:340). Carl Martin Allwood, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, 

resonerar på liknande vis med bakgrund i tidigare forskning som menar att de 

kvalitativa metoderna medvetet använder ord, istället för siffror eller statistik, för 

datainsamling och på så vis är metoden mer tolkande och induktivt, inte nödvändigtvis 

sann (Allwood, 2004:13; Bryman, 2008:340).  

 

Bengt Hansson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, förklarar att värdet i 

den kvalitativa metoden å ena sidan ”ligger i att den samverkar med kvantitativa 

metoder” (2004:58). Då den kvantitativa metoden vilar i olika former av mätningar, 

exempelvis längd, vikt, kraft och liknande abstrakta ord och begrepp människan 

konstruerat, krävs noggrant kvalitativt förarbete för att definiera och konkretisera vad 

som ska mätas (Hansson, 2004:54). På så vis förhåller sig metoderna till varandra. Å 

andra sidan har den kvalitativa metoden ett egenvärde för att få bättre förståelse eller nå 

djupare för att tolka exempelvis texter (Hansson, 2004:54). Likt Hansson menar Per 

Lagerholm, filosofie doktor i nordiska språk, att den kvalitativa metoden bygger på 

djupare närstudier och ger en djupare förståelse (2005:30). Lagerholm menar att en 

studie med en kvalitativ metod består av en mindre mängd material med en mer 

ingående beskrivning, vilket bidrar med närhet mellan forskaren och materialet.  

 

 

5.2 Genomförande 
I denna del presenteras de analysmodeller och metoder, samt hur undersökningen går 

till väga för att besvara examensarbetets samtliga frågeställningar: visa vilka markörer 

som utgör genren fantasy och saga i högläsningsboken Arktibus ögon, belysa hur 

textinnehållet i högläsningsboken kan användas för samtal om värdegrundsfrågor i 

skolan, samt framhäva bildernas didaktiska funktioner i läromedlet.  

5.2.1 Textanalys av fantasy: Voglers tolv etapper 

Vid analys av fantasygenren används manusförfattaren Christopher Voglers tolv etapper 

för ”The Hero’s Journey” som grund (Vogler, 1998;13–27). Vi har däremot anpassat 

begreppen till den grad att analysen stämmer överens med examensarbetets teoretiska 
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utgångspunkt, det vill säga fantasy som en litterär genre och dess utmärkande 

beståndsdelar. Därefter har vi skapat tabellen nedan som efterliknar upplägget i 

sagoanalysen, Propps 31 funktioner, i syfte att mer effektivt få fram ett resultat. 

Resultatet presenteras som en ny tabell med fasens numrering, beskrivning, samt hur 

textinnehållet ur Arktibus ögon förhåller sig till den aktuella fasen. 

      

Fas:   Beskrivning: 

1 den primära världen den primära världen presenteras 

2 kallelse till äventyr hjälten ställs inför ett problem som ska lösas 

3 vägran till kallelsen hjälten känner tveksamhet inför problematiken 

4 möte med mentor 

hjälten möter mentorn som förbereder hjälten inför 

resan 

5 klivet över första tröskeln 

hjälten accepterar uppdraget, äventyret i den 

sekundära världen börjar 

6 prov, allierade, fiender 

hjälten stöter på ett antal prov och skaffar allierade och 

fiender 

7 närmande till fiendenästet förberedelser för att beträda fiendenästet 

8 det stora provet 

hjälten ställs i direkt konfrontation med problemet i ett 

avgörande prov 

9 belöning hjälten tillhandahåller verktyget som söktes 

10 vägen tillbaka 

konsekvenserna efter det lyckade slutgiltiga provet 

konfronteras 

11 återuppståndelsen hjälten utsätts för en sista prövning  

12 återkomsten med elixiret 

hjälten återvänder med ett elixir som är användbart i 

den primära världen 

Tabell 1: Voglers tolv faser (1998:13–27) [vår översättning och tabellkonstruktion].  

5.2.2 Textanalys av saga: Propps narrativa funktioner 

Vid analys av sagan används Vladimir Propps 31 narrativa funktioner som mall för att 

framhäva den underliggande sagostrukturen i högläsningsboken Arktibus ögon (se tabell 

2). Undersökningen sker genom en analys av de funktioner som förkommer i 

högläsningsboken genom noggrann läsning och diskussion om textinnehållet mellan 

skribenterna utifrån fokus på komplikationen, den första analysen, och överlämningen, 

den andra analysen. Resultatet skrivs ut och presenteras som en ny tabell med den 

aktuella funktionens nummer, namn och beskrivning, samt hur textinnehållet ur 

Arktibus ögon förhåller sig till funktionen. Funktionernas ordningsföljd är konsekvent, 

funktion 16 kan aldrig föregå tidigare funktioner som exempelvis 12 eller 11, därför 

genomsyras även genomförandet av detta vilket kan resultera i att alla funktioner inte 

presenteras i resultatdelen.  
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Funktion:    Beskrivning: 

1 Frånvaro En av familjemedlemmarna distanserar sig 

2 Förbud Hjälten förses med ett förbud (eller vice versa) 

3 överträdelse Förbudet överträds 

4 spaning Skurken försöker att få ut information 

5 leverans Skurken får information om offret 

6 List Skurken försöker lura offret 

7 medbrottslighet Offret blir lurat 

8 ondskefullhet Skurken orsakar skada på familjemedlem; eller 

 

avsaknad 

Familjemedlem saknar någonting, önskar sig 

någonting. 

9 förmedling Motgången tillkännages; hjälten sänds iväg 

10 motaktion Hjälten (sökaren) samtycker till en motaktion 

11 Avfärd Hjälten lämnar sitt hem 

12 första donatorn Hjälten testas, erhåller en magisk agent eller hjälpare 

13 hjältens reaktion Hjälten reaktion till agenten eller hjälparen 

14 mottagande av agent Hjälten får användning av agenten eller hjälparen 

15 rumsförändring Hjälten avråds att söka 

16 Kamp Hjälten och skurken möts i strid 

17 märkning Hjälten blir märkt 

18 Seger Skurken är besegrad 

19 betalning Ytterligare missöde eller avsaknad av betalning 

20 återvändning Hjälten återvänder 

21 strävan, jakt Hjälten blir jagad 

22 räddning Hjälten blir räddad från jakten 

23 oigenkännlig ankomst 

Hjälten, oigenkännlig, ankommer hem eller någon 

annanstans 

24 ogrundade påståenden Falsk hjälte framför ogrundade påståenden 

25 svår uppgift En svår uppgift föreslås till hjälten 

26 lösning Uppgiften blir löst 

27 erkännande Hjälten erkänns 

28 avslöjande Den falska hjälten avslöjas 

29 transformation Hjälten får ett nytt utseende 

30 Straff Skurken straffas 

31 bröllop Hjälten gifter sig, får tronen 

1-7 förberedelser; 8-10 komplikationer; 11-15 överlämning; 16-19 kamp; 20-26 återvändning; 27-31 erkännande 

Tabell 2: Propps 31 funktioner (Lacey, 2000;47) [skribenternas översättning].  

5.2.3 Intertextuella kopplingar 

Vi som skribenter började med att läsa Arktibus ögon för att få en helhet om innehållet i 

högläsningsboken. Därefter har vi läst Häxan och lejonet samt sagan om Rödluvan för 

att finna de tre största intertextuella kopplingar, utifrån genren fantasy och saga, till 

Arktibus ögon vilka presenteras i resultatdelen var för sig som citat. 
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5.2.4 Arbete med värdegrundsfrågor 

Examensarbetet syftar till att framhäva hur textinnehållet i högläsningsboken Arktibus 

ögon kan användas som grund i arbetet med värdegrundsfrågor i skolan. I 

genomförandet har vi tagit inspiration av Alkestrands metod (2016:97–102) och utgår 

från ett implicit perspektiv, det vill säga de budskap som läsaren själv läser in och som 

förmedlas indirekt i texten. Ytterligare en utgångspunkt ligger i Chambers ingrediens 

”betydelsefulla kopplingar” till den lästa texten (2011:138–140), samt textrörligheten 

utåt Wiksen Folkerys, af Geijerstam och Edling presenterar (2006:171;178–179). De 

begrepp vi utgår från är demokrati och mänskliga rättigheter som presenteras i 

resultatdelen med ett exempel per begrepp.  

5.2.5 Bildanalys: Petterssons analysmodell 

Syftet med examensarbetet är att undersöka bildernas funktioner i elevernas 

arbetsböcker samt högläsningsboken. Därför har vi valt att använda Petterssons 

analysmodell för analys av bilder i läromedel (2014:190) för att besvara nedanstående 

frågor i examensarbetets resultatdel. I bildanalysen utgår vi ifrån tre aspekter av innehåll 

i bilderna, som är Petterssons sista fråga, nämligen perspektiv, färg och ljus.  

 

 Vad har bilderna för funktion eller funktioner? 

 Är bilderna nödvändiga för att förmedla det avsedda budskapet? 

 Är bilderna huvudsakligen dekorativa? 

 Vilken typ av innehåll har bilderna? 

 

I analysen kommer vi som skribenter utgå från att bilderna i högläsningsboken är 

ämnade för läraren, och att bilderna i elevernas arbetsböcker är ämnade för eleverna.

  

 

5.3 Metoddiskussion och validitet 
Då den kvalitativa metoden går in på djupet av fenomen och material kan resultaten 

tolkas och värderas, därför kan undersökningen uppfattas som ostrukturerad och 

resultatet svårt att jämföra med andra material (Lagerholm, 2010:31). Ytterligare en 

nackdel Lagerholm påpekar är att undersökningen med en kvalitativ metod blir snäv och 

bidrar inte med bredare perspektiv och precision som en kvantitativ metod (2010:31). 

Trots denna kritik mot den kvalitativa metoden har vi valt att använda oss av den då den 

är tillåtande för tolkningar av analysmaterialet, vilket ligger i grund för examensarbetet. 

 

Voglers 12 faser är en narrativ struktur för berättelser i allmänna drag, därför är den inte 

nödvändigtvis anpassa till litteraturgenren fantasy, vilket sänker modellens validitet för 

analysen. Den nämnda faktorn bidrar däremot med en omfattande och kronologisk 

narrativ struktur för den textinnehållsliga analysen, vilket vi som uppsatsförfattare anser 

stämmer överens med berättelsens uppbyggnad. Då Propps 31 funktioner blev ett 

resultat av 100 analyser av ryska folksagor 1928, kan frågan ställas hur pass dagens 

moderna sagor är applicerbara till denna struktur. I och med att sagan följer en så pass 
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traditionell narrativ struktur anser vi att modellen är relevant till examensarbetets syfte 

och frågeställning, men kräver tolkning av begrepp som: hem, offer, hjälte, hjälpare och 

agent, med fler, vilket Voglers 12 faser också gör till en mindre drag. Därför är den 

kvalitativa metoden nödvändig för undersökningen.  

 

 

5.4 Urval och avgränsning 
I denna del redogörs för grunderna av de val av texter och bilder ur materialet som skett. 

En redogörelse för hur valet av textinnehållet från högläsningsboken Arktibus ögon 

presenteras först med följd av valet av berättelser för de intertextuella kopplingarna. 

Vidare presenteras bilderna undersökningen ämnar analysera med en sammanfattning ut 

högläsningsboken i följd av en kort redogörelse till urvalet.  

5.4.1 Valet av texter 

Inga särskilda urval kommer att göras från Arktibus ögon kapitelvis. Valet av texter 

kommer att göras utifrån textinnehållets relevans till respektive genre: fantasy och saga. 

De valda texterna presenteras i resultatdelen för textanalysen. 

 

För de intertextuella kopplingen till fantasygenren har vi som skribenter valt boken 

Narnia, skriven av Clive Staples Lewis och översatt av Birgitta Hammar 2003. 

Rödluvan, återberättad av bröderna Grimm och översatt av Karin Carlsson 1987, 

kommer att användas som referens för att koppla Arktibus ögon till genren saga. 

Grunden till detta ligger i den spontana kopplingen till respektive berättelser: 

tidsuppfattningen i Narnia och antagonisten i skogen från Rödluvan. 

5.4.2 Valet av bilder 

Antalet bilder som analyseras är totalt fyra stycken, två från högläsningsboken och 

motsvarande två med samma motiv från elevernas arbetsböcker. Valet av analysbilderna 

har skett utefter följande fokus: miljö och karaktär. Valet har inte tagit hänsyn till 

bildernas placering i varken högläsningsboken eller elevernas arbetsböcker. 

  

Bild 1 - Miljö ur högläsningsboken 

(Ekdahl, 2016b: 25) Illustratör: Moa Wallin 
Bild 2 – Miljö ur elevboken 

(Ekdahl, 2016c: 16) Illustratör: Moa Wallin 
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Bild 1 och 2 föreställer Långfallet som presenteras i kapitel 3, som beskrivs som ett 

långt och vackert men också farligt vattenfall i ytterkanten av Det Gamla Landet. Mitt i 

Långfallet sitter en gren som är nyckeln till det dolda samhället som gömmer sig i 

vattenmassorna. Här har Pollutus i uppdrag att sätta Emelies fyndighet och mod på prov 

genom att härma Pollutus och hänga upp-och-ner från grenen för att sedan släppa taget 

och falla längst med vattnet till lönngången (Ekdahl, 2016b:20–25).  

 

Då Långfallet beskrivs så detaljrikt i högläsningsboken och är den första av många 

miljöer och utmaningar Emelie och Pollutus kommer att stöta på, har vi som skribenter 

valt dessa bilder till analys av miljö. 

 

Bild tre och fyra föreställer karaktären Arktibus ur kapitel 21 mot slutet av berättelsen. 

På bilden tror sig Arktibus ha fångat Emelie, men som egentligen är Rissla förvandlad 

till Emelie, och tror sig vara i överläge (Ekdahl, 2016b:185). 

 

Händelsen är ett avgörande skede för hur hela berättelsen om Emelie och hennes vänner 

mot Arktibus ondska ska avlutas. Vi som skribenter anser att dynamiken i bilden är 

spännande och har på dessa grunder valt att analysera dem. 

  

Bild 3 – Karaktär ur högläsningsboken 

(Ekdahl, 2016b:190) Illustratör: Moa Wallin 
Bild 4 – Karaktär ur elevboken 

(Ekdahl, 2016d:64) Illustratör: Moa Wallin 
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6 Undersökningens resultat 
I denna del presenteras resultatet av genreanalysen för fantasy och saga, intertextuella 

kopplingar, samtal om värdegrunder i skolan med utgångspunkt i högläsningsboken 

Arktibus ögon samt bildernas funktioner i läromedlet. 

 

 

6.1 Genreanalys för fantasy 
Textinnehållet i högläsningsboken återspeglar den narrativa strukturen Voglers tolv 

faser presenterar på ett kronologiskt och övergripande vis. Faserna är däremot inte 

anpassade efter fantasygenren men tillräckligt generell för att inkludera de fantastiska 

elementen som utgör genren. 

 

Fas 1: Den primära världen 

Emelie bor långt inne i skogen tillsammans med sin mamma och pappa i ett rött hus 

med vita knutar. Det är en idyllisk tillvaro med flera mil till närmaste granne. Emelie är 

ensam men inte ledsen för det, hon har djuren och favoritplatsen vid älven dit hon ofta 

går. 

 

Fas 2: Kallelse till äventyr 

Vid älven hittar Emelie ett bälte som får henne att känna sig modig. Någon dag senare 

följer Emelie efter en fågel, som pickat på hennes fönster, in i skogen och går vilse. I 

skuggorna bakom träden skymtar hon en man med brinnande ögon, helt klädd i svart, 

som är på väg mot henne. Fågeln kommer tillbaka och hjälper henne att fly djupare in i 

Det Gamla Landet och in genom Långfallet. Där får hon berättat för sig från kung 

Merius om Arktibus och hur han suger in solljuset i sina ögon och sprider en svärta över 

himlen som solen inte kan skina igenom. Efter att ha intagit ett land tvingar han landets 

invånare att välja om de vill bli en snok, som hjälper honom att sprida hans svärta, eller 

att förvandlas till istappar. Bara Emelie kan besegra honom genom att ta sig till hans 

borg och lägga det magiska bältet hon funnit över Arktibus ögon medan han sover för 

att frigöra ljuset från hans ögon och suga in svärtan, vilket kommer att förgöra honom.  

 

Fas 3: Vägran till kallelsen 

Emelie vet inte hur hon ska gå tillväga för att lösa uppgiften: att besegra Arktibus. Hon 

blir även orolig över hur hennes föräldrar kommer att reagera när de upptäcker att hon 

är försvunnen. Trots detta går Emelie med på at utföra uppdraget.  

 

Fas 4: Mötet med mentor 

I Långfallet möter Emelie Rissla, en mullig, söt gammal tant som lugnar Emelies oro 

och berättar att tiden i den vanliga världen står still, så hennes föräldrar vet inte att 

Emelie är borta. Rissla var den som tillverkade bältet och har även gjort ett par skor 

med magiska egenskaper som ska hjälpa Emelie och Pollutus, fågeln som Emelie stött 

på tidigare och som visade sig vara en pojke. Rissla talar även om hur de kan ta sig in 

till Arktibus sovrum och var de ska börja sitt uppdrag. 
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Fas 5: Klivet över tröskeln 

Emelie och Pollutus ger sig av mot Mirsilbergen för att hitta nyckeln till Arktibus 

sovrum. 

 

Fas 6: Prov, allierade och fiender 

Under äventyrets gång utsätts Emelie och Pollutus för flera prov, de måste ta sig in i 

Mirsilberget, ta sig förbi draken, få tag i sovrumsnyckeln över den stora brasan där blir 

de påkomna och fångade av Arktibus. Pollutus lyckas rymma och fly men Emelie 

tillfångatas och de blir tvungna att fortsätta uppdraget på varsitt håll. Emelie förs till ett 

fängelse av spindlar. Hon lyckas rymma och gömma sig för Arktibus, som är henne 

hack i häl, och får bältet stulet av Åmkrarna som räddat henne. Därefter återförenas hon 

med Pollutus som återvände till Långfallet från Mirsilbergen för att hämta hjälp och 

skaffat nya vänner som Vimbus, Myrfolket, fågeln Bida och en snok som Emelie och 

Pollutus räddat tidigare vid Långfallet. Tillsammans måste de få tillbaka bältet och hitta 

en ny väg in till Arktibus borg. Då de fått tillbaka bältet blir även Åmkrarna deras 

vänner. Svulstig. 

 

Fas 7: Närmande till fiendenästet 

En ny plan smids där de ska lura Arktibus att tro att Emelie och Pollutus är förvandlade 

till stenar i närheten av hans borg får honom att tro att han är i ett överläge efter att han 

ha tagit med sig stenarna in i borgen och förstört dem. Egentligen smyger Emelie och 

Pollutus omkring på berget bredvid Arktibus borg och letar efter en annan ingång. 

Snoken visar dem in i borgen genom en hemlig lönngång i berget. 

 

Fas 8: Det stora provet 

Emelie och Pollutus lyckas lura ut Arktibus från borgen och få honom att tro att han har 

tillfångatagit Emelie, vilket visar sig vara Rissla förtrollad. Pollutus blåser i sin 

visselpipa vilket signalerar till Åmkrarna att gräva ner Arktibus kropp och bara låta 

huvudet sticka upp. Den riktiga Emelie träder fram från sitt gömställe och lägger bältet 

över Arktibus ögon, vilket släpper lös solljuset och suger in all svärta han spridit över 

landet och in i hans ögon vilket förintar honom. 

 

Fas 9: Belöning 

När Arktibus har förintats blir enbart en krok fastsatt i en sten kvar av honom som 

Emelie lägger i fickan. 

 

Fas 10: Vägen tillbaka 

Solen är på väg tillbaka över de delar av Det Gamla Landet som Arktibus tidigare tagit 

över. När Emelie och hennes vänner upptäcker att Arktibus förtrollning över istapparna 

inte har brutits och att de smälter i solen vet de inte hur de ska lösa den nya situationen. 
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Fas 11: Återuppståendelsen 

Emelie är så arg över den förödelsen Arktibus spridit att hon kastar iväg stenen med 

kroken hon hade i sin ficka. I luften reflekterar stenen solens strålar innan den landar 

och försvinner. Plötsligt står tre människor där det reflekterade ljuset strålat. Stenen 

med kroken bryter istapparnas förtrollning, men snokarna som träffas av solen 

förvandlas istället till mindre krokar med stenar som också bryter istapparnas 

förtrollning. 

 

Fas 12: Återkomsten med elixiret 

När vännerna lyckats bryta förtrollningen på de istappar de funnit vid Arktibus borg var 

det dags att sprida budskapet om krokarnas värdefulla förmåga att bryta förtrollningen 

så alla i Det Gamla Landet kan hjälpa till med uppgiften. 

 

 

6.2 Genreanalys för saga  
I högläsningsboken återfanns två strukturer och tolkningar som omfattar berättelsens 

huvudsakliga ändamål: att rädda Det Gamla Landet från Arktibus våld. De två 

resultaten av analysen har olika utgångspunkter och fokus, vilket presenterades i 

metoddelen, vilket resulterar i att olika funktioner framkommer och utesluts. 

 

6.2.1 Den första analysen 

Funktion 9: Förmedling 

Merius, drottningarnas och konungarnas konung i Det Gamla Landet, återberättar för 

Emelie hur Arktibus kom att bli ond och hur han sprider sin svärta över himlen. Då 

solljuset inte kan tränga igenom svärtan dör landet sakta men säkert, om inte Emelie kan 

sätta stopp för detta med hjälp av ett magiskt bälte (Emelie sänds inte iväg med en 

gång). 

 

Funktion 10: Motaktion 

Emelie hjälper gärna till att rädda landet, men vet inte hur. Merius förklarar att Arktibus 

kan besegras om det förtrollade bältet läggs över Arktibus ögon. Då strömmar allt 

solljus tillbaka till himlen från Arktibus ögon, och svärtan han spridit förs tillbaka till 

Arktibus kropp, vilket förgör honom. Emelie ska smyga in i Arktibus borg och lägga 

bältet över ögonen medan han sover. Emelie går med på att genomför uppdraget. 

 

Funktion 11: Avfärd 

Emelie lämnar Långfallet på väg mot Arktibus borg, genom Mirsilbegren, för att 

påbörja det givna uppdraget. 

 

Funktion 16: Kamp 

Arktibus kommer på Emelie och Pollutus i en av Mirsilbergens grottor när de ska få tag 

i nyckeln till hans sovrum i borgen. De blir tillfångatagna men olikt Emelie lyckas 

Pollutus fly.  
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Funktion 19: Betalning 

Emelie blir förd till Djupgrottan, ett fängelse där fången ställs på en öppen klipphylla 

utan någon väg därifrån än den plankan som dragits undan från andra sidan. Där blir 

hon nästan uppäten av spindeln Kalle som senare blir hennes vän.  

 

Funktion 20: Återvändning 

Emelie och Kalle blir upptäckta och måste fly från de andra spindlarna som vaktat 

grottan, de delar på sig och Kalle lockar de andra spindlarna efter sig. Emelie hamnar i 

vatten och simmar åt fel håll, vilket gör att Kalle måste rädda henne. Spindlar tål inte 

vatten, vilket resulterar i att Kalle dör strax efter att Emelie fått tillbaka sin styrka och 

hon måste fortsätta sin flykt ensam. 

 

Funktion 21: Strävan, jakt 

Emelie och Kalle blir upptäckta och måste fly från de andra spindlarna som vaktat 

grottan, de delar på sig och Kalle lockar de andra spindlarna efter sig. Emelie hamnar i 

vatten och simmar åt fel håll, vilket gör att Kalle måste rädda henne. Spindlar tål inte 

vatten, vilket resulterar i att Kalle dör strax efter att Emelie fått tillbaka sin styrka och 

hon måste fortsätta sin flykt ensam. 

 

Funktion 22: Räddning 

Arktibus är Emelie hack i häl och jagar in henne i Djävulsklyftan. Där räddas hon av 

Åmkrarna, ett småväxt svampliknande folk som bor under jorden. De gräver ner henne 

under jorden till deras gångar vilket gör att Arktibus inte kan hitta henne.  

 

Funktion 25: Svår uppgift 

Då det första försöket att ta sig till Arktibus borg och sedan lägga bältet över hans ögon 

misslyckades smids nu nya planer för uppdraget. Emelie och Pollutus ska överlista 

Arktibus och låta honom tro att de blivit tillfångatagna av honom i form av förtrollade 

stenar, när de egentligen letar en annan ingång i berget vid hans borg. 

 

Funktion 26: Lösning 

En snok hjälper Emelie och Pollutus att hitta en lönngång i berget som tar dem till 

Arktibus borg. 

 

Funktion 30: Straff 

Planen med stenarna fungerar inte, men Emelie och Pollutus lyckas med andra medel 

ändå överlista Arktibus och lägga bältet över hans ögon så att han förintas. 

 

Den första tolkningen (se ovan) utgår från att Långfallet är Emelies hem och lägger 

fokus på funktion 9–10, förmedlingen av komplikationerna kring Arktibus planer för 

Det Gamla Landet. I och med utgångspunkten och att Emelie redan befinner sig i Det 

Gamla Landet så distanserar sig ingen familjemedlem, inga förbud sätts som sedan 

överträds. Vidare förses inte skurken med nödvändig information för att lura och sedan 
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skada ett offer. Alla dessa faktorer resulterar i att förberedelsedelen, funktion 1–7 samt 

första delen av komplikationen funktion 8, utesluts helt och hållet. I komplikationen, 

funktion 8–10 där funktion 8 redan är utesluten, berättar kung Merius för Emelie om 

Arktibus bakgrund och hans onda planer gällande Det Gamla Landet och dess invånare. 

Han menar att det bara är Emelie som kan sätta stopp för Arktibus och hon tar sig an 

uppdraget. 

 

Strax efter att Emelie tagit sig an uppdraget lämnar hon och Pollutus Långfallet, vilket 

är funktion 11 och motsvarar den första funktionen i överlämningen som omfattar 

funktion 11–15. Funktion 12–14 behandlar överlämningen av agenter (saker) och 

hjälpare hjälten får efter att ha lämnat sitt hem. Då Emelie redan gett sig av på 

uppdraget med det magiska bältet (agenten) och Pollutus (hjälparen) utesluts resterande 

funktioner i överlämningen på grund av det konsekventa regelverket i Propps 

funktioner. Hjälten avråds aldrig att fortsätta sitt uppdrag, vilket utesluter funktion 15 

som är överlämningens sista funktion. 

 

I kampen, funktion 16–19, kommer Arktibus på Emelie och Pollutus som försöker att 

stjäla nyckeln och tillfångatar dem med sin eldgaffel, vilket motsvarar funktion 16. 

Emelie blir inte märkt på något vis och de besegrar inte Arktibus där och då, vilket 

utesluter både funktion 17 och 18. Däremot utsätts Emelie för ytterligare missöde och 

sätts i fängelset Djupgrottan, funktion 19. 

 

Emelie lyckas rymma från fängelset med hjälp av den vänliga spindeln Kalle. De blir 

påkomna och jakten efter dem börjar. Emelie jagas in i Djävulsklyftan av Arktibus där 

hon blir räddad av jordfolket Åmkrarna som gräver ner henne i sina underjordiska 

gångar. Detta motsvarar återvändningenens första funktioner, funktion 20–22. 

Återvändningens mellersta faser, funktion 23 och 24, inkluderas inte då det inte framgår 

om Emelie känns igen, dessutom presenteras ingen falsk hjälte. I återvändningens sista 

del, funktion 25 och 26, ställs Emelie inför den svåra uppgiften att hitta en ny väg in till 

Arktibus borg och besegra honom. De finner en väg in med hjälp av snoken och lyckas 

besegra Arktibus.  

 

I erkännandet av hjälten får skurken sitt straff: Arktibus förintas, vilket är funktion 30. 

Detta utesluter följande funktioner, 27 då hjälten erkänns, 28 då den falska hjälten 

avslöjas (inte relevant i denna berättelse) samt 29 då hjälten får ett nytt utseende. 

Avslutningsvis ärver Emelie varken en tron eller gifter sig, vilket också utesluter 

funktion 31. Däremot har hon en möjlighet att stanna i det Gamla Landet, vilket inte 

möter kriterierna för att funktion 31 ska inkluderas.  

6.2.2 Den andra analysen  

Funktion 11: Avfärd 

Emelie följer efter en fågel in i skogen och ovetande träder hon in i Det Gamla Landet. 
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Funktion 12: Första donationen 

Efter att ha följt efter och pratat med fågeln, vid namn Pollutus, kommer Emelie och 

Pollutus fram till vattenfallet Långfallet. Där utmanar Pollutus Emelie att hänga 

uppochned från en gren mitt i Långfallet och sedan dyka ner. Emelie följer efter 

Pollutus och dyker ner i fallet, vilket visade sig vara en lönngång. I och med detta har 

Emelie klarat av provet inför uppdraget och visat att hon är modig, smart och stark samt 

så har Emelie fått en kamrat. 

 

Funktion 14: Mottagande av agent 

När uppdraget väl startat fungerar Pollutus som en initiativtagare och vägledare för 

Emelie förbi de hinder de stöter på i början av resan.  

 

Funktion 16: Kamp 

Arktibus kommer på Emelie och Pollutus i en av Mirsilbergens grottor när de ska få tag 

i nyckeln till hans sovrum i borgen. De blir tillfångatagna men olikt Emelie lyckas 

Pollutus fly.  

 

Funktion 19: Betalning 

Emelie blir förd till Djupgrottan, ett fängelse där fången ställs på en öppen klipphylla 

utan någon väg därifrån än den plankan som dragits undan från andra sidan. Där blir 

hon nästan uppäten av spindeln Kalle som senare blir hennes vän.  

 

Funktion 20: Återvändning 

Emelie och Kalle blir upptäckta och måste fly från de andra spindlarna som vaktat 

grottan, de delar på sig och Kalle lockar de andra spindlarna efter sig. Emelie hamnar i 

vatten och simmar åt fel håll, vilket gör att Kalle måste rädda henne. Spindlar tål inte 

vatten, vilket resulterar i att Kalle dör strax efter att Emelie fått tillbaka sin styrka och 

hon måste fortsätta sin flykt ensam. 

 

Funktion 21: Strävan, jakt 

Emelie och Kalle blir upptäckta och måste fly från de andra spindlarna som vaktat 

grottan, de delar på sig och Kalle lockar de andra spindlarna efter sig. Emelie hamnar i 

vatten och simmar åt fel håll, vilket gör att Kalle måste rädda henne. Spindlar tål inte 

vatten, vilket resulterar i att Kalle dör strax efter att Emelie fått tillbaka sin styrka och 

hon måste fortsätta sin flykt ensam. 

 

Funktion 22: Räddning 

Arktibus är Emelie hack i häl och jagar in henne i Djävulsklyftan. Där räddas hon av 

Åmkrarna, ett småväxt svampliknande folk som bor under jorden. De gräver ner henne 

under jorden till deras gångar vilket gör att Arktibus inte kan hitta henne.  

 

Funktion 25: Svår uppgift 

Då det första försöket att ta sig till Arktibus borg och sedan lägga bältet över hans ögon 

misslyckades smids nu nya planer för uppdraget. Emelie och Pollutus ska överlista 
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Arktibus och låta honom tro att de blivit tillfångatagna av honom i form av förtrollade 

stenar, när de egentligen letar en annan ingång i berget vid hans borg. 

 

Funktion 26: Lösning 

En snok hjälper Emelie och Pollutus att hitta en lönngång i berget som tar dem till 

Arktibus borg. 

 

Funktion 27: Erkännande 

När Emelie och Pollutus återvänder till Långfallet pågår en stor fest för landets hjältar. 

 

Den andra analysen har som utgångspunkt att gården är Emelies hem och lägger fokus 

på funktion 11, hjälparen Pollutus och Emelies första möte med honom. I och med det 

konsekventa regelverket i Propps funktioner och att textinnehållet i Arktibus ögon inte 

stämmer överens med funktionernas karaktär utesluts de tio första funktionerna helt och 

hållet. Emelie ger sig av på eget initiativ, funktion 1, och inget förbud ges som överträds 

vilket motsvarar funktion 2–3. Vidare spanar Arktibus inte för att få ut någon 

information om ett offer som han sedan lurar, funktion 4–7, därmed utesluts även 

komplikationerna, funktion 8–10, då Arktibus inte utsätter någon för fara som motiverar 

Emelie till att ge sig av. 

 

Överlämningen, funktion 11–15, återspeglar hur Emelie träffar på sin hjälpare Pollutus 

och blir glad över att ha honom med sig på färden, där han hittar vägar och lösningar till 

de problem som uppstår på barnens uppdrag (ett uppdrag som inte framkom i den andra 

analysen). Hon avråds däremot inte till att avstå från uppdraget, vilket förklarar 

frånvaron av funktion 15.  

 

Kampen, funktion 16–19, presenteras på samma vis i tabell 5 som i tabell 4. 

Återvändningen skiljer sig något då funktion 25 enbart presenterar problematiken i att ta 

sin in till Arktibus bord, vilket sker med hjälp av snoken. I erkännandet, funktion 27–

31, kommer Emelie tillbaka till Långfallet där segern mot Arktibus firas, funktion 27. 

Det utesluter resterande funktioner då textinnehållet redan behandlat antagonistens 

straff, funktion 30. 

 

 

6.3 Intertextuella kopplingar till Häxan och lejonet 
Berättelserna om Häxan och lejonet samt Arktibus ögon börjar i den primära världen där 

antagonisterna i ren ovisshet träder över en gräns till den sekundära världen. Lucy, en av 

fyra syskon i C. S. Lewis berättelse, gömmer sig i ett ovanligt stort klädskåp, ”hon tog 

ett steg till – och ett till – och ett till – hela tiden beredd att köra fingertopparna i 

träväggen. Men det kom ingen trävägg” (2003:10) och istället hamnade hon i ett 

snötäckt Narnia. Emelie, däremot, följer efter en fågel in i en skog som fångade hennes 

uppmärksamhet. ”Till slut var de långt inne i skogen, där hon aldrig hade satt sin fot 

förut. […] Då märkte hon att hon inte riktigt kände igen sig. Vad var det här för skog?” 

(Ekdahl, 2106b:11). Någonstans i skogen träder Emelie in i Det Gamla Landet.  
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I och med att antagonistens makt ökar, i respektive berättelses sekundära värld, så 

påverkas miljön till dennas fördel. Den grymma drottningen Vita Häxan i Häxan och 

lejonet ”har trollat så det alltid är vinter i Narnia – alltid bara vinter och vinter, men det 

blir aldrig jul” (Lewis & Hammar, 2003:38). Arktibus påverkan på miljön sker 

successivt, han ”suger upp solljuset i sina ögon. Därefter sprider han ut sin svärta över 

landet. Svärtan lägger sig som en ogenomtränglig hinna över himlen. Inga solstrålar kan 

nå landet. Och utan solljus – inget liv” (Ekdahl, 2016b:31). 

 

Båda berättelserna antyder att tiden i den primära världen står still när protagonisten 

anländer till den sekundära världen. När syskonen har levt i landet Narnia en tid efter att 

de besegrat den Vita Häxan återvänder de av en slump tillbaka till den primära världen 

där ”det var samma dag och samma timme som när de hade hoppat in i skåpet för att 

gömma sig” (Lewis & Hammar, 2003:150). Samma fenomen uppkommer när Emelie 

frågar den goda häxan Rissla om inte hennes föräldrar kommer att bli oroliga över 

hennes frånvaro. Rissla förklarar att ”från den stund du satte foten i Det Gamla Landet, 

och det gjorde du redan innan du mötte Arktibus, står tiden helt still i ditt land. Din 

mamma och pappa vet inte ens att du är borta” (Ekdahl, 2016b:37). Det påståendet visar 

sig inte stämmer överens med verkligheten då tiden fortsatt i samma tempo i den 

primära världen (2016b:197).  

 

 

6.4 Intertextuella kopplingar till Rödluvan 
I både Arktibus ögon och sagan om Rödluvan stöter protagonisterna på antagonisten i 

skogen, i ovisshet om de underliggande intentionerna hos protagonisten. Rödluvan blir 

ivägskickad av sin mor med vin och tårta att ge till sin sjuka mormor. På vägen genom 

skogen ”mötte hon vargen.  Men hon visste inte att han var elak, så hon blev inte rädd” 

(Grimm & Karlsson 1987:83). Likt Rödluvan befinner sig Emelie från Arktibus ögon 

(Ekdahl, 2016b:12) i skogen i en glänta där hon har gått vilse. Hon blir uppvaktad av 

antagonisten Arktibus, ovetande om hans ondskefulla intentioner, och tror därmed gott 

om honom. ”Det gick en man i gläntan bara en bit därifrån […]. Mannen verkade vara 

på väg mot henne. Kanske han kunde hjälpa henne att hitta hem igen?”.  

 

Efter Rödluvans möte med vargen påpekar han vilka vackra blommor det finns vid 

stigens kant. Rödluvan får en idé att plocka blommor till sin mormor, så ”hon började 

plocka blommor, och när hon hade en, så såg hon strax en som var ännu vackrare längre 

bort. Då sprang hon dit, och hela tiden kom hon djupare in i skogen” (1987:85). På 

liknande vis leds Emelie in i skogen, där hon senare går vilse, av en fågel som hon 

stöter på hemma på sin gård. ”Fågeln kvittrade till och försvann in i skogen. Emelie 

följde efter den glimrande lilla pricken. Med jämna mellanrum satte sig fågeln ner för 

att vänta på Emelie […]. Emelie var så upptagen med att följa fågeln, att hon alldeles 

glömde bort att se vart hon sprang”. På så vis leds båda protagonisterna längre in i 

skogen på grund av en distraktion, det vill säga blommorna för Rödluvan och fågeln för 

Emelie.  



 

52 

 

 

Berättelserna avslutas med att antagonisterna dör, vargen får sin mage fylld med sten 

och när han sedan ska fly ramlar han och slår ihjäl sig, och Emelie lyckas lägga det 

magiska bältet över Arktibus ögon vilket resulterar i hans död. I båda berättelserna får 

även kvarlevorna av antagonisterna en användbar funktion. ”Jägaren drog skinnet av 

vargen och tog det med sig hem” (Grimm & Carlsson, 1987:88). Hur pälsen kommer till 

användning återfinns inte i texten, men den skulle kunna användas som material till 

kläder, en pläd eller i ett dekorativt syfte. Vid Arktibus död blir hans kropp till en krok 

fastsatt i en sten som Emelie sedan kastar iväg av ren avsky. ”Plötsligt gnistrade det till i 

stenen. Den hade kommit ut i solljuset så att solstrålarna reflekterades in stenen […]. En 

bit bort stod nu tre människor!” (Ekdahl, 2016b:193). Stenen har alltså förmågan att 

återuppliva de varelser som Arktibus förvandlat till istappar. 

 

 

6.5 Värdegrundsarbete utifrån textinnehållet i Arktibus ögon 

6.5.1 Demokrati 

Det svenska samhället vilar på en demokratisk värdegrund, vilket kan speglas i Det 

Gamla Landets styre och ledare Merius, som blivit vald till positionen av landets alla 

konungar och drottningar. Motsatsen till det upplägget är Arktibus styre där han erövrar 

landet och tvingar invånarna att välja om de ska hjälpa honom genom att förvandlas till 

solslukande snokar, eller förvandlas till istappar vilket kan liknas med döden. Liknelser 

i de olika tillvägagångssätten att styra ett samhälle kan dras till demokrati respektive 

diktatur.  

 

Med demokrati som utgångspunkt i värdegrundsarbetet skulle skillnaderna mellan 

demokrati och diktatur i generella drag kunna diskuteras i klassrummet. För att 

möjliggöra detta måste eleverna först veta vad respektive begrepp betyder och innebär, 

vilket öppnar upp för läraren att belysa elevnära exempel samt för eleverna att föra fram 

sina förkunskaper och erfarenheter. Frågor som ”Har ni hört talas om 

demokrati/diktatur?”, ”Var?”, ”Vad fick ni reda på om demokrati/diktatur då?” och 

”Vilka erfarenheter har ni av demokrati/diktatur?” kan vara en bra grund för samtalet, 

där läraren kan fylla ut de kunskapsluckor som kan uppstå. För- att nå en djupare 

diskussion och förståelse finns möjlighet att diskutera vilka för och nackdelar som finns 

i respektive samhällsstyre, samt hur det skulle kunna vara att leva i respektive samhälle.  

6.5.2 Mänskliga rättigheter 

Emelie framställs som en godhjärtad och sympatisk person som värdesätter andras 

välmående och säkerhet före sin egen. I den primära världen hjälper hon sin vän bävern 

som har tandproblem (Ekdahl, 2016b:9) och i den sekundära världen tar hon sig an 

uppdraget att rädda Det Gamla Landet från Arktibus våld (2016b:33). Dessa egenskaper 

tydliggörs när Emelie ställs inför en porträtterad fiende i nöd som hon tveklöst väljer att 
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hjälpa, exempelvis en snok som har fastnat under en sten (2016b:16) samt den fängslade 

och hungriga spindeln Kalle (2016b:77–79). 

 

Emelies sätt att enbart se individen i nöd kan kopplas till den tolerans och förståelse för 

andra människor den svenska skolan eftersträvar där exempelvis kön, etisk bakgrund 

och religion inte ska vara ett hinder för individens välbefinnande. Utgångspunkten ”När 

är en människa i behov av stöd?” kan resultera i många varierande diskussioner, allt 

från en vän som slagit i knät till flyktingpolitiken beroende på elevernas erfarenheter 

och tankar. Det finns även möjlighet att diskutera hur en bra kamrat bör vara och vilket 

klassrumsklimat som är önskvärt där alla elever känner sig trygga och värdefulla. 

 

 

6.6 Bildanalys med miljö som utgångspunkt 

  

Bild 1 har en föreställande funktion då den tillför ett visuellt uttryck och bidrar med 

samma innehåll som presenteras i texten av den miljö som beskrivits som fantastiskt 

vacker och underbar. Vidare har bilden en informativ funktion där den konkretiserar de 

viktiga beståndsdelar i miljön, såsom positionen av grenen i vattenfallet och perspektiv 

på fallets höjd. Bilden är inte nödvändig för att förmedla det avsedda budskapet då den 

enbart återberättar och visualiserar det texten redan beskrivit, därför är bilden även 

dekorativ. Motivet är avbildat ur ett grodperspektiv, bilden betraktas nedifrån och upp, 

vilket förstärker illusionen om vattenfallets storlek. Bilden är helt och hållet svartvit, 

vilket delvis reducerar intrycket av det som beskrivs som ett vackert och underbart 

vattenfall. Den ljusa delen av bilden bidrar till fokus på vattenfallet, som är den 

viktigaste beståndsdelen i bilden, medan den mörka delen till en början förbises. 

 

Bild 2 presenterar samma innehåll som texten och har en föreställande funktion som 

bidrar med ett förstärkt visuellt intryck av det beskrivna vattenfallet. Bilden har även en 

informativ funktion som exempelvis beskriver var grenen är placerad och hur skummet 

yr vid vattenfallets slut. I och med att bilden hjälper läsaren att ta till sig den viktiga 

informationen som texten tillsammans med bilden förmedlar har den även en 

överförande funktion, då bilden bidrar till en starkare uppfattning om det viktiga 

Bild 1 - Miljö ur högläsningsboken 

(Ekdahl, 2016b: 25) Illustratör: Moa Wallin 
Bild 2 – Miljö ur elevboken 

(Ekdahl, 2016c: 16) Illustratör: Moa Wallin 
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innehållet. Bilden är inte nödvändig för att förmedla det avsedda budskapet, men då 

bilden i elevernas arbetsbok är utgångspunkt för diskussion är den inte dekorativ. Bilden 

har ett grodperspektiv, bilden betraktas nedifrån och upp, vilket förstärker illusionen om 

vattenfallets storlek. Färgerna i bilden framställs på ett realistiskt sätt som bidrar med 

miljöbeskrivningens trovärdighet, vilket också förstärker beskrivningen av vattenfallet 

som fantastiskt vackert och underbart. Den ljusa delen av bilden bidrar till fokus på 

vattenfallet, som är den viktigaste beståndsdelen i bilden, medan den mörka delen till en 

början förbises. 

 

6.7 Bildanalys med karaktär som utgångspunkt 

 

Bild 3 har en föreställande funktion då den visualiserar textinnehållet i den mån det går 

där Arktibus, med yxen i handen och flammande ögon, tror sig ha tillfångatagit Emelie, 

som egentligen är Rissla under förtrollning, och hotar Pollutus. Bilden är inte nödvändig 

för att förmedla ett avsett budskap och kan huvudsakligen ses som dekorativ. 

Grodperspektivet förstärker Arktibus auktoritet och får honom att framstå som ännu 

mäktigare, med borgen och de döda träden i bakgrunden, som ser ner på åskådaren 

Pollutus. De svartvita nyanserna varken bidrar till eller förtar uppfattningen av 

karaktären. Ljuset bakifrån och mörkret runtomkring, däremot, sätter Arktibus i fokus 

vilket förstärker en känsla av karaktärens auktoritet ytterligare. 

 

Bild 4 visualiserar och förstärker textinnehållet. Bilden utskiljer den viktigaste 

informationen i den illustrerade händelsen med Arktibus i fokus, vilket bidrar till en 

starkare uppfattning av den lästa texten. Dessa anlag bidrar till en föreställande och 

överförande bildfunktion. Bilden är inte nödvändig för att förmedla ett avsett budskap, 

men då bilden är utgångspunkt för diskussion fyller den inte en dekorativ funktion. 

Grodperspektivet förstärker Arktibus auktoritet och får honom att framstå som ännu 

mäktigare, med borgen och de döda träden i bakgrunden, som ser ner på åskådaren 

Pollutus. Färgerna är mörka och dystra vilket bidrar till en obehaglig stämning, som 

förstärks ännu mer av det gröna skenet från facklorna i bakgrunden. De gröna facklorna 

framställs inte på ett realistiskt vis utan uppfattas som en stämningsmarkör. Ljuset 

bakifrån framhäver Arktibus karaktär genom att konturerna blir tydliga.   

Bild 3 – Karaktär ur högläsningsboken 

(Ekdahl, 2016b:190) Illustratör: Moa Wallin 
 Bild 4 – Karaktär ur elevboken 

(Ekdahl, 2016d:64) Illustratör: Moa Wallin 
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7 Resultatdiskussion och slutsatser 
I denna del diskuteras resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkterna och begreppen 

som examensarbetet vilar på samt de slutsatser vi dragit utifrån resultatet och 

resultatdiskussionen.  

 

7.1 Diskussion om genreanalysen 
Både innan och efter att vi som uppsatsförfattare läst högläsningsboken Arktibus ögon 

hade vi olika föreställningar angående bokens genre, om boken lutade åt genren fantasy 

eller saga, och de karaktäristiska drag som utgör dessa. En gemensam förutfattad 

mening var att berättelsen skulle vara av vad Nikolajeva (1988:42) kallar för en cirkulär 

sort, där protagonisten Emelie återvänder hem till sina föräldrar och gården i den 

primära världen. 

 

Vid fantasyanalysen anmärkte vi att textinnehållet i Arktibus ögon passade bra in i 

Voglers tolv faser och modellens generella struktur, vilket kan framställa modellen som 

både ett positivt och negativt analysverktyg. Emelies resa i Det Gamla Landet är en 

komplex berättelse med många vändpunkter, karaktärer och platser som alla har en stor 

betydelse för berättelsens utveckling, vilket modellen tillåter på grund av de generella 

men informativa avgränsningarna. En avvikelse finns däremot i funktion 12, 

återkomsten med elixiret, då hjälten kommer tillbaka till den primära världen med en 

nödvändig egenskap eller föremål som bidrar med förmåner. Emelie får valet att 

återvända till hemmet i den primära världen, eller stanna kvar i den sekundära världen 

och få ett nytt hem. Hon väljer det senare alternativet, vilket gör att den sekundära 

världen blir nu hennes primära värld. Ur ett narrativt perspektiv har berättelsen en logisk 

kronologisk ordningsföljd där en början, ett mitt och ett slut kan identifieras, vilket 

Skalin (2002:177) menar är de narrativa kriterierna. Berättelsen fyller även kriterierna i 

Voglers alla faser, vilket har bidragit till en logisk ordningsföljd i berättelsen som Layce 

(2000:13–14) beskriver att termen narrativ i litteraturvetenskap består utav. Ur den 

synvinkeln har modellen varit ett utmärkt verktyg.  Å andra sidan är modellen inte 

särskilt anpassad för fantasygenren, vilket examensarbetet ämnar analysera, och 

behövde därmed anpassas med uttryck som primär och sekundär värld. Vidare behövde 

modellen kompletteras med intertextuella referenser med fantastiska inslag såsom 

världarnas gränser, antagonistens magiska påverkan på den sekundära världen och 

tidsuppfattningen i den primära världen under antagonistens vistelse i den sekundära 

världen. Ur den synvinkeln är modellen för sig inte ett lämpligt verktyg för en 

fantasygenreanalys. 

 

Propps 31 funktioner är så pass konsekventa vad gäller funktionernas ordningsföljd att 

många av berättelsens nyckelhändelser inte är överförbara, exempelvis att Emelie hittar 

det magiska bältet som är starten på äventyret och nyckeln till att besegra Arktibus. 

Även andra aspekter som utgör berättelsen blir uteslutna på grund av det strikta 

regelverket av den valda metoden, såsom att Emelie och Pollutus skiljs åt i Mirsilbergen 

och arbetar för det mesta på varsitt håll, eller de karaktärer och folkslag som hjälper 
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dem att hitta lösningen för att slutligen besegra Arktibus. I och med svårigheterna att 

inkludera de allra viktigaste nyckelhändelserna och nyckelkaraktärerna krävdes därför 

minst två tabeller med olika utgångspunkter och fokus, vilket ändå inte räckte till för att 

täcka berättelsens essens. För att framställa ett narrativ måste tabellerna pusslas ihop 

och komplettera varandra för att händelseförloppen ska få en logisk ordningsföljd, 

vilket inte överensstämmer med funktionernas konsekventa regelverk. I och med vår 

tolkning av funktionerna kunde de intertextuella kopplingarna mellan Rödluvan och 

Arktibus ögon inte på ett strukturellt plan kopplas ihop. Rödluvan kan ses som offer för 

vargen och luras ut i skogen, medan Emelie av ren nyfikenhet följer efter fågeln in i 

skogen. Däremot får båda antagonisterna ett straff i slutet av respektive berättelse. 

 

 

7.2 Diskussion om värdegrundsarbete utifrån textinnehållet 
Högläsningsboken har många vändpunkter och vi anser att en del händelser har enligt 

oss som uppsatsskribenter en tendens att bli alltför invecklade för den tilltänkta 

målgruppen, elever mellan 6 och 7 år. Det kan resultera i många ogillanden och 

svårigheter för eleverna att förstå den lästa texten och därmed en motvilja till den 

(Chambers, 2011:135–136). Med det i åtanke kan det bli svårt för mer djupgående och 

elevnära diskussioner även om det är viktigt att reda ut dessa frågetecken för att öka 

elevernas läsförståelse. Förhoppningen skulle kunna vara att lärarens handledning i 

dessa breda ämnen, demokrati och mänskliga rättigheter, kunna hänvisa eleverna till 

deras erfarenhetsvärld och på så vis låta eleven använda, vad författarna Wiksten 

Folkerys, af Geijerstam och Edling skulle kalla för, en textrörlighet utåt (2006:171). 

Förslagen till de frågor och diskussionsämnen som presenterades i resultatet, med 

utgångspunkt demokrati samt mänskliga rättigheter, var inte givna eller självklara. Det, 

i sin tur, krävde en hel del kreativitet och tolkning av både läroplanens värdegrund och 

textinnehållet i Arktibus ögon. 

 

Resultatet med demokrati som utgångspunkt anser vi kan bli en ganska snäv diskussion 

då textinnehållet inte tydligt presenterar demokratiska eller odemokratiska situationer, 

samt att koppla detta till elevernas verklighet i årskurs 1 då skolan nyligen börjat. Den 

implicita ideologin, de budskap läsaren själv läser in i texten (Alkestrand, 2017:97–

102), kan därav, anser vi, vara svåra för eleverna att identifiera i texten då förförståelsen 

för ämnet är begränsat och budskapet förmedlas indirekt i texten.  Mänskliga rättigheter, 

å andra sidan, finns det många aspekter som kan diskuteras och samtalet kan ha många 

elevnära kopplingar som är värda att diskutera och ta exempel från, i alla årskurser.  

 

 

7.3 Bildanalysdiskussion 
Beroende på om en lärare väljer att använda sig enbart av högläsningsboken anser vi att 

bilderna får olika funktioner. Om Arktibus ögon enbart används för högläsningens skull 

och läraren visar bilden för eleverna får bilden de funktioner som presenteras i 

resultatet. Däremot om materialet används i sin helhet, där barnen har egna arbetsböcker 

med bilder i färg och större format, finns då inget syfte för läraren att visa bilden i 
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högläsningsboken. Bilderna får då en föreställande funktion för läraren där 

textinnehållet samt bildinnehållet i elevernas arbetsböcker presenteras. 

 

Ingen av de analyserade bilderna har, vad vi har kunnat tolka som, ett syfte att förmedla 

något budskap utöver det som beskrivs i texten. Det har resulterat i att bilderna i 

högläsningsboken har uppfattats som överflödiga och framförts som dekorativa i 

analysen, trots att de har en annan tydlig didaktisk funktion. 

 

 

7.4 Slutsatser 
 Vilka genremarkörer används i högläsningsboken Arktibus ögon?  

 

Arktibus ögon har många tendenser av en sagostruktur men en sådan genrebestämning 

faller på det faktum att olika tolkningar av funktionerna och berättelsen resulterar i att 

olika funktioner inkluderas och utesluts. Därför anser vi inte berättelsen vara av genren 

saga, utifrån Propps 31 funktioner. Däremot anser vi att kombinationen mellan Voglers 

narrativa modell och de magiska intertextuella kopplingarna till Häxan och lejonet ger 

en relativt tydlig uppfattning av fantasy i berättelsen om Arktibus ögon. 

 

 Hur kan textinnehållet i Arktibus ögon användas för att samtala om 

värdegrundsfrågor med eleverna i skolan?  

 

Det Gamla Landet i Arktibus ögon speglar ett demokratiskt samhälle. Genom diskussion 

om elevernas förförståelse och erfarenheter av demokrati och med lärarens stöd kan då 

en jämförelse ske mellan de två ledarna Merius och Arktibus och deras styre. Emelies 

synsätt på de individer som är i behov av stöd reflekterar skolans värdegrund om 

mänskliga rättigheter. Det kan bidra till många diskussioner om kamratskap med 

elevnära exempel från vardagen.  

 

 Vilka didaktiska funktioner fyller bilderna i elevernas arbetsböcker samt 

högläsningsboken i materialet?  

 

Bilderna i högläsningsboken Arktibus ögon fyller en föreställande funktion för eleverna 

om boken enbart används för högläsning. Används materialet däremot i sin helhet får 

bilderna i elevernas arbetsböcker föreställande och överförande funktioner för eleverna. 

Högläsningsboken har då en föreställande funktion för läraren då den förmedlar både 

textinnehållet i boken samt bildinnehållet i elevernas arbetsböcker.  

 

 

7.5 Slutord 
Målet med examensarbetet har varit att analysera ett relativt nytt läromedel som ska 

bidra med läsglädje genom en spännande läsupplevelse. Resan genom Det Gamla 

Landet och Emelies äventyr har varit spännande att följa, trots att textinnehållet enligt 

oss kan bli för invecklat och lässtunderna för långa för den tänka målgruppen. 
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Examensarbetet har bidragit med en djupare förståelse för skönlitteraturens möjligheter 

till betydelsefulla samtal, men även det personliga förhållningssättet till text och bild i 

såväl skönlitterära texter som i läromedel. Genom analysen har vi klivit in i en personlig 

sekundär värld inom litteraturen där dessa möjligheter blivit synliga, på gott och ont.  

 

 

7.6 Förslag på vidare forskning 
Då denna undersökning har fokuserat på enbart en del av de beståndsdelar som utgör 

läsförståelsematerialet Arktibus ögon, finns ännu infallsvinklar som undersökningen inte 

berört. Vidare forskning av materialet skulle kunna vara en genusanalys och hur normer 

framställs i materialet, eller hur vida elevernas arbetsböcker förhåller sig till Lgr11. 

Ytterligare förslag på vidare forskning är en komparativ och progressionsanalys av 

elevernas läsetexter, samt analys av metoder för ökad läsförståelse hos eleverna.  
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Bilaga 1 
 

 
 
Bild 1 - Miljö ur högläsningsboken 

(Ekdahl, 2016b: 25) Illustratör: Moa Wallin  
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Bilaga 2 
 

 
 
Bild 2 – Miljö ur elevboken 

(Ekdahl, 2016c: 16) Illustratör: Moa Wallin 
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Bilaga 3 
 

 
 
Bild 3 – Karaktär ur högläsningsboken 

(Ekdahl, 2016b:190) Illustratör: Moa Wallin 
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Bilaga 4 
 

 
Bild 4 – Karaktär ur elevboken 

(Ekdahl, 2016d:64) Illustratör: Moa Wallin   

 

 


