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Abstrakt 

Syftet med arbetet var att utröna värdegrundsdiskurser i fantasylitteraturerna Korpring-

arna, Engelsforstrilogin och Krönikor från Röda klostret. Genom att granska de valda 

romanernas didaktiska potential ämnade studien även att styrka användningen av fantasy-

litteratur i undervisning på gymnasiet. De teorier som valdes för arbetet är intersektion-

alitet och didaktisk potential. Didaktisk potential och närläsning valdes som metoder för 

textanalys för att dels utröna romanernas explicita och implicita ideologier, dels för att 

kunna analysera materialet utan att behöva ta hänsyn till texternas yttre faktorer. Resul-

tatet visade att de tre främst förekommande värdegrundsdiskurserna i det analyserade 

materialet är demokrati, allas människors lika värde och mänskliga rättigheter. Utifrån 

romanernas explicita och implicita ideologier analyserades även böckernas didaktiska 

potential. Studien visade att fantasy som litteraturdidaktiskt material har stor potential 

och lämpar sig väl som utgångspunkt för värdegrundsarbete i gymnasieskolan.  

 

Nyckelord: fantasy, ungdomslitteratur, värdegrund, didaktisk potential, intersektion-

alitet, explicit ideologi, implicit ideologi     
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1. Inledning     

Som gymnasielärare kommer vi att ansvara för att upprätthålla skolverksamhetens värdegrund. 

I uppdraget ska vi förmedla grundläggande kunskaper om demokratiska värden. Gällande vårt 

huvudämne svenska ställer vi oss därför inte bara frågan om vilken litteratur som är användbar 

i svenskundervisningen, utan även frågan om vilken litteratur som är användbar för gymnasie-

skolans arbete med att främja den demokratiska värdegrunden. Vår hypotes är att fantasylitte-

ratur är en genre som på ett användbart sätt möjliggör för värdegrundsarbete.  

Fantasylitteratur har blivit allt mer populärt. I en rapport av Ann Steiner (2014:42) visar 

det sig att sex av de nio bästsäljarna mellan åren 2004 och 2013 är fantasyserier, exempelvis 

Harry Potter och Twilight. Fantasylitteratur har alltså blivit en av skönlitteraturens mest lästa 

genrer. Fantasylitteraturens publik är barn och vuxna i alla åldrar och kanske är den så efter-

traktad eftersom genren öppnar dörrar till spännande världar, nya kulturer och alternativa verk-

ligheter.   

Under det senaste decenniet har det publicerats många fantasyromaner skrivna av nor-

diska författare. Många av dessa romaner har fått stort genomslag både i Sverige och internat-

ionellt. Nordisk fantasy är ett bra exempel på hur fantasygenren har utvecklats och blivit mer 

modern. Karaktärerna är oftast mer komplexa, inte bara onda eller goda. Det finns en större 

andel hjältinnor i förhållande till den äldre fantasylitteraturen och det finns ett visst mått av 

samhällskritik.    

Attityden till användning av fantasylitteratur i undervisningen är dock tvådelad. Å ena 

sidan har det enligt Welander (2012:178) gjorts uttalanden om att fantasylitteratur är direkt 

skadlig för ungdomars verklighetsuppfattning, eftersom det anses att fantasy skapar ett glapp 

mellan fantasi och verklighet, att fantasy inte är realistisk nog för att vara praktiskt användbar. 

Å andra sidan menar Malin Alkestrand (2016:9) att fantasy är ett bra redskap i skolans värde-

grundsarbete eftersom fantasy kan bidra med samhällskritik av verkligheten. 

Vi delar Alkestrands uppfattning om fantasylitteraturens potential. Därför vill vi under-

söka den didaktiska potential som fantasy kan inneha i undervisning om värdegrund på gym-

nasiet. Vi finner det även intressant att fokusera på nordisk ungdomslitteratur, detta med en 

förhoppning om att kunna bidra med didaktiska perspektiv på samtida romaner.   

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att utröna värdegrundsdiskurser i Korpringarna, Engelsforstrilogin och 

Krönikor från Röda klostret. Studien ämnar även styrka användningen av fantasylitteratur i 

svenskundervisning genom att granska de valda romanernas didaktiska potential. Syftet besva-

ras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

● Vilka värdegrundsdiskurser ur gymnasieskolans värdegrund går att utröna i den valda 

fantasylitteraturen? 

● Hur kan fantasyromanernas didaktiska potential bidra till skolans värdegrundsarbete?    
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1.2 Värdegrund i läroplan och kursplan    

Den svenska gymnasieskolans värdegrund vilar på demokratiska normer (Skolverket 2011:5). 

Enligt Lgy11 innebär detta att all gymnasial utbildning aktivt ska arbeta med, förmedla och 

förespråka demokrati. Dessutom ska skolan proklamera för acceptans och respekt gentemot de 

demokratiska och mänskliga rättigheterna. Värdegrunden syftar även till att fostra elever till 

aktiva samhällsmedborgare som utvecklar ansvar under frihet eftersom eleverna ska utveckla 

ett ansvar som samhällsmedborgare. En annan viktig beståndsdel i skolans värdegrundsarbete 

är också främjandet av empati och förmåga till inlevelse. Detta för att all förekomst av krän-

kande behandling aktivt ska motarbetas på samtliga skolor (Skolverket 2011:5).  

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränk-

barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. (Skolverket 2011:11)  

 

Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, re-

ligion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (Skol-

verket 2011:5)       

 

Värdegrunden beskrivs inte bara i de inledande kapitlen till läroplanen utan kan även tolkas i 

förhållande till kursplaner. En av dessa är kursplanen för ämnet svenska. På gymnasienivå ut-

görs ämnet främst av språk och litteratur. Genom litteraturen kan svenskämnet på ett enkelt sätt 

inkludera texter som på ett eller annat vis behandlar värdegrundsinnehåll. I kursplanen beskrivs 

också en rad olika syften med svenskämnet. Följande syfte går att använda som argument för 

ett aktivt arbete med värdegrund på gymnasiet.  

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlit-

teratur och andra typer av texter [...] som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (Skolverket 2011:160)    

 

Användning av skönlitteratur som kunskapskälla till andra människors erfarenheter och livs-

villkor överensstämmer med det aktiva värdegrundsarbete som Lgy11 proklamerar för, exem-

pelvis genom elevernas utveckling av empati och inlevelse (Skolverket 2011:5).        

Skolans värdegrundsarbete kan dock problematiseras. Eftersom det inte finns några rikt-

linjer för hur lärare ska arbeta med värdegrunden i skolan ligger det på varje lärares bord att 

tolka läroplan och kursplan. Tolkningarna skiljer sig från lärare till lärare och det kan i sin tur 

innebära att gymnasieelever kommer ut i samhällslivet med olika uppfattningar om vad exem-

pelvis demokrati innebär. Vi ser därför att det är av vikt att samtliga lärare förankrar skolans 

värdegrund i sin undervisning oberoende av ämne. I utformning av undervisning menar vi att 

lärare inte endast bör se till kursplaner och det centrala innehållet i dessa utan även till läropla-

nen i stort.   
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1.3 Centrala begrepp  

I detta avsnitt presenteras de begrepp som är centrala för studien. Dessa är diskurs, värde-

grundsdiskurs samt didaktisk potential.  

1.3.1 Diskurs 

Begreppet diskurs kan ha flera olika definitioner beroende på sammanhang och forskningsom-

råde. Vi kommer använda en generell definition av begreppet, främst för att ytterligare tydlig-

göra begreppet värdegrundsdiskurs. En diskurs är enligt nationalencyklopedin ”en helhet av 

sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp”.1 Med utgångspunkt i det här arbetet innebär 

det att vi, vid exempelvis definitionen av värdegrundsdiskursen alla människors lika värde, 

utgår ifrån de begrepp och områden som är centrala i den diskursen.  

1.3.2 Värdegrundsdiskurs  

I detta arbete förekommer begreppet värdegrundsdiskurs. Begreppet syftar i detta fall specifikt 

till gymnasieskolans värdegrund. Begreppet används för att beskriva separata områden av den 

värdegrund som tillämpas av Skolverket (2011). Som ett exempel är demokrati en värdegrunds-

diskurs eftersom den skiljer sig från värdegrundsdiskursen alla människors lika värde.  

1.3.3 Didaktisk potential 

I detta arbete används teorin och metoden didaktisk potential. Som teori belyser didaktisk pot-

ential skönlitteraturens funktion, och som metod fungerar den som ett verktyg för textanalys. 

Begreppet didaktisk potential härstammar från främmandegöringspedagogiken men används i 

detta arbete enbart i enlighet med Alkestrands definition (se teoriavsnitt och metodavsnitt).   

  

1.4 Disposition  

Detta examensarbete har följande disposition: Inledning, Forskningsbakgrund, Teoretiska ut-

gångspunkter, Metod, Resultat och Diskussion. I inledningen presenteras syfte och frågeställ-

ningar samt den svenska skolans värdegrund. I forskningsbakgrunden beskrivs fantasy som 

genre, fantasy som en didaktisk utgångspunkt samt tidigare studier och avhandlingar rörande 

ämnena fantasy i undervisning samt didaktisk potential i fantasylitteratur. Vidare presenteras 

under rubriken teoretiska utgångspunkter följande teorier och begrepp: intersektionalitet och 

makt samt didaktisk potential. Metodavsnittet beskriver metod, material, urval av material, ex-

kluderings- och inkluderingskriterier, avgränsningar och avslutas med en metoddiskussion. I 

resultatavsnittet presenteras analysen av materialet, utifrån följande värdegrundsdiskurser: de-

mokrati och makt, alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Därefter kommer ett 

diskussionsavsnitt som också innefattar förslag till vidare forskning, slutsatser och slutord.  

 

 

 

  

                                                 
1 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskurs 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskurs
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2. Forskningsbakgrund  
I forskningsbakgrunden presenteras tidigare studier och forskning om fantasylitteratur i under-

visning. Kapitlet inleds med en beskrivning av fantasy som genre. Vidare beskrivs fantasy som 

material i litteraturundervisning. Kapitlet avslutas med en presentation av tidigare studier och 

forskning på ämnet fantasy i undervisning.     

  

2.1 Fantasy som genre 

Fantasy är en litterär genre som har en lång historia. Det går att hitta element som är utmärkande 

för fantasy, fantastiska element, i flera av de äldst bevarade litterära verken. I Gilgamesheposet 

ger sig huvudpersonen, hjälten, ut på en resa för att hitta ett sätt att bli odödlig (Mendlesohn & 

James 2009:8). I de gamla egyptiska texterna liksom i de grekiska klassikerna går det att finna 

sagor och myter som berättar om gudar, hjältar, monster och övernaturliga varelser. Odysséen 

är ett bra exempel på hur fantastiska element finns representerade i den antika litteraturen. Un-

der sin färd möter Odysseus diverse magiska och övernaturliga varelser och både hans fysiska 

och hans mentala resa är ofta representerade i modern litteratur (ibid.). 

Den litteratur som vi idag definierar som fantasy har sitt ursprung i medeltiden och många 

av romanerna som är inom genren high fantasy (se avsnitt 201 för en förklaring) utspelas även 

i samhällen med medeltida inslag. Bo Eriksson (2007:15) menar att typiska drag från den me-

deltida litteraturen som exempelvis jättar, drakar, trollkarlar, striden mellan gott och ont, ma-

giska föremål och hemska demoner är inkorporerade i nutidens fantasylitteratur. Eriksson be-

skriver hur en mängd olika genrer från medeltiden har beröringspunkter med fantasy, exempel-

vis Mirabilia y Miracula, genrer som innefattar helgon- och mirakelberättelser, (ibid. 17) men 

även riddarromaner, bestiarier och de nordiska sagorna samt encyklopedier och historieskild-

ringar (Eriksson 2007:18).  

Under mitten av 1900-talet fanns det två framstående fantasyförfattare som genom sina 

verk introducerade två kända litterära grepp som används inom fantasygenren, C.S. Lewis som 

använde sig av parallella världar (Mendlesohn 2008:3) och J.R. R. Tolkien som lät sin berättelse 

utspela sig i ”den andra världen” (Boglind & Nordenstam 2016:83). Deras verk utgör i mångt 

och mycket grunden för det som anses vara typiskt för fantasy. Denna grund utgör bland annat 

en resa för och ett uppdrag att rädda världen, hjältar som är föräldralösa eller på annat sätt 

saknar en föräldragestalt, magiska och övernaturliga varelser och företeelser och en historia och 

mytologi specifik för den värld karaktärerna lever i. 

Under 2000-talet har fantasylitteraturen blivit allt mer kommersiell. Det skrivs och pub-

liceras mer inom genren än tidigare och flera av de mest sålda fantasyböckerna filmatiseras. 

Annika Johansson (2000:118–120) menar att böcker inte längre bara är böcker. Enligt henne är 

fantasyromanerna en kommers, som bidrar till att läsare av fantasy är många fler nu är tidigare. 

De unga hittar romanerna genom exempelvis spel, serier eller filmer. Det går även att se en 

utveckling av handling och karaktärer. Nutida fantasyförfattare gestaltar i regel mer komplexa 

karaktärer och konflikter; skillnaden mellan gott och ont, rätt och fel är inte längre lika tydlig 

(ibid. 122). Mendlesohn & James (2009) är av samma åsikt. Under början av det nya seklet har 

intresset för fantasy och användandet av drag ur fantasy i annan litteratur ökat. Hon menar att 

författare är mer vänligt inställda till fantasy och gärna införlivar drag av fantasy i sina romaner. 
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Fantasy anses inte längre som en förödande eskapism utan kan användas för att tolka och förstå 

omvärlden på ett nytt sätt (Mendlesohn & James 2009:217).   

Fantasy har som genre under en lång period främst varit anglosaxisk. Men under senare 

år har det skrivits många populära fantasyböcker både i Tyskland och i Norden. Ann Boglind 

och Anna Nordenstam (2016) lyfter fram fyra nordiska författare som slagit igenom stort, i 

Norden och internationellt. Dessa är Sara Bergman Elfgren och Mats Strandberg, Maria Turt-

schaninoff och Siri Pettersen (Boglind & Nordenstam 2016:93–99). 

I äldre fantasy, klassisk fantasy, är handlingen mindre komplicerad och karaktärerna mer 

stereotypa. Det fanns ofta få kvinnor och deras utrymme var begränsat, med några undantag, 

exempelvis Eowyn i Sagan om konungens återkomst (Eriksson 2007:179). Detta har sedermera 

förändrats. I den moderna fantasylitteraturen har de kvinnliga karaktärerna fått mer utrymme 

och det finns fler kvinnliga huvudkaraktärer och hjältinnor, som exempelvis i Guldkompassen 

och Korpringarna (Nilson 2012:138). Däremot menar Johan Sandberg Mcguinne (2012) i 

”Halvblod och hemmafruar – diskriminering och rasism i J.K. Rowlings berättelser om Harry 

Potter” att detta inte per automatik betyder att dessa kvinnliga karaktärer inte är stereotypa eller 

inte befäster redan rådande könsroller och normer i likhet med äldre fantasylitteratur (ibid. 80). 

I boken Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på ungdomslitteratur (2010) 

lyfter Maria Nilson olika typer av sociala roller som är vanliga för kvinnliga karaktärer i fan-

tasylitteratur. En stereotyp rollindelning är den med pojkar som aktörer och tjejer som passiva 

eller stöttande. Hon menar att detta är vanligt i fantasylitteratur för barn och ungdomar, nämli-

gen ”att ha en pojke som huvudperson och att ha en flicka som en visserligen stark, men främst 

stödjande biperson” (Nilson 2009:100) som i exempelvis Harry Potter av J.K. Rowling eller 

Vargbröder av Michelle Pavers (ibid.). Nilson lyfter även fram att utbudet av fantasylitteratur 

med starka kvinnliga huvudrollsinnehavare har ökat markant de senaste åren och hon menar 

också att genren har blivit mångfacetterad. De teman och den samhällskritik som återfinns i 

böckerna berör allt från relationen mellan mor och dotter, det onda mot det goda, klasskillnader 

och kvinnlig frigörelse (Nilson 2009:106–111). Nilson har också skrivit ett kapitel i sin bok 

angående hur komplexa eller fyrkantiga de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i olika 

romaner är, utifrån författarens kön. Hon menar att kvinnliga författare skriver mer samman-

satta och komplicerade kvinnliga karaktärer och manliga författare har mer sammansatta och 

komplicerade manliga karaktärer (ibid. 118). Som exempel på detta beskriver hon de manliga 

och kvinnliga karaktärerna i Eragon av Christopher Paolini respektive De odödliga av Tamora 

Pierces (ibid. 115).  

Inom fantasy finns det precis som i andra genrer särdrag, figurer och miljöer som är åter-

kommande eller typiska för just fantasy. Historien utspelar sig ofta i andra världar där hjälten 

ofta är ett barn eller en ungdom som är annorlunda, ensam och utstött, som får ett till synes 

omöjligt uppdrag för att rädda världen från undergång. Detta tenderar att benämnas som en så 

kallad eukatastrof, ett begrepp som myntades av J.R.R Tolkien (Clute & Grant 1997:323). Per-

sonerna i romanerna möter ofta olika övernaturliga varelser som exempelvis alver, drakar och 

jättar men de stöter även på karaktärer som besitter magi, trolldom och övernaturliga krafter, 

eller så har karaktärerna själva övernaturliga krafter. (Ebbelind 2012:87). Det finns flera olika 

underkategorier och grenar inom fantasygenren. High fantasy är den kategori som ses som klas-

sisk fantasy. Den är lättast att identifiera genom författarens användning av den andra världen 

eller parallella världar i likhet med J.R.R. Tolkien och C.S. Lewis (Clute & Grant 1997:466). 
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Low fantasy är en definition av den underkategori inom fantasygenren som till skillnad från 

high fantasy utspelar sig i den verkliga världen (ibid. 597). 

En underkategori inom fantasygenren som blivit stor under de senaste decennierna är ur-

ban fantasy. En enkel definition av denna kategori är att fantasyromanen utspelar sig i ett nutida 

samhälle eller stad (ibid. 975). Det innebär alltså att författaren förlagt en klassisk fantasybe-

rättelse till ett modernt samhälle. Det finns även en mängd andra kategorier inom fantasy, ex-

empelvis paranormal romance och steampunk (Eriksson 2007:138). Ett annat typiskt drag för 

fantasylitteratur som genre är att böckerna ofta skrivs som delar i en bokserie eller är uppdelade 

i trilogier (Mendlesohn & James 2009:205).   

Farah Mendlesohn (2008) har arbetat med, studerat och publicerat forskning inom fan-

tasygenren. I boken Rhetorics of Fantasy (2008) beskriver hon utifrån fyra olika kategorier hur 

fantasy kan definieras och delas upp. Hennes uppdelning av fantasy baseras på hur fantasy eller 

fantastiska element introduceras för läsaren och används i fantasylitteraturen. Hon frångår be-

greppen high och low fantasy för att istället strukturera genren utifrån fyra typer av fantasy: 

portal-quest-, immersive-, intrusion- och liminal (Mendlesohn 2008:xix–xxiii).  

These categories are determined by the means by which the fantastic enters the narrated 

world. In the portal-quest we are invited through into the fantastic; in the intrusion fan-

tasy, the fantastic enters the fictional world; in the liminal fantasy, the magic hovers in 

the corner of our eye; while in de immersive fantasy we are allowed no escape. 

(Mendlesohn 2008: xiv) 

 

Mendlesohns kategorisering utgår till skillnad från tidigare studier från språkanvändningen och 

retoriken i romanerna snarare än handlingen, miljön och karaktärerna. Hur läsaren leds in i hur 

typiska genredrag demonstreras för läsaren är två av utgångspunkterna i hennes studie Rethorics 

of Fantasy (2008).    

 

2.2 Fantasy som litteraturdidaktiskt material  

Helene Ehriander (2012:10–11) menar att fantasylitteratur är en genre som är användbar i 

skolsammanhang ur en litteraturdidaktisk synvinkel. Hon menar att fantasylitteraturen är frukt-

bar dels för att den främjar läsning, dels eftersom ungdomar är bekanta med genren. En annan 

fördel med att inkludera fantasy i litteraturundervisning är att den kan användas som ett analys-

verktyg för den verkliga världen:  

A classic characteristic of fantasy and science fiction literature is that it provides a 

”safe” space, a distance, if you will, that enables readers to take a critical look at mod-

ern-day problems. (Belcher & Stephenson 2011:4)   

 

Fantasylitteratur skapar alltså enligt Catherine L. Belcher och Becky Herr Stephenson (2011:4) 

avstånd mellan fantasi och verklighet på ett sätt som gör att läsarna på trygga grunder kan ana-

lysera, granska och kritisera verklighetens bekymmer. En tredje anledning till att fantasy bör 

inkluderas som material för skolans litteraturdidaktik är att fantasy stimulerar barns och ung-

domars fantasi, som anses ligga till grund för elevernas förmåga till nyskapande (Ehriander 

2012:12).  
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Svenska forskare, grundskollärare och gymnasielärare har i boken Ett trollspö på kate-

dern. Att arbeta med fantasy i skolan (2012) exemplifierat och argumenterat för sitt arbete med 

fantasy i undervisning. De arbetar med olika internationella fantasyromaner som exempelvis 

Neverwhere och Tam tiggarpojken, men många har valt att utgå ifrån och arbeta med Harry 

Potter, eftersom bokserien är en av världens mest lästa fantasyserier. Därför kommer flera av 

exemplen som presenteras i den här delen av arbetet att beröra just Harry Potter i undervis-

ningssammanhang. 

Maria Hanzén, (2012:195–205) beskriver bland annat hur hon inkluderade fantasy i Eng-

elska 6 med syftet att undervisa om verkligheten. Kopplat till läroplanen och kursplanen är 

lektionsplaneringen fullt genomförbar. Skönlitteraturen som utgör grunden för Hanzéns plane-

ring är Neil Gaimans Neverwhere, en fantasyroman om två parallella världar i London. Genom 

att bygga upp lektioner utifrån historia, fantasi och realia i Neverwhere samt använda material 

som textutdrag ur böcker, filmer och musik blev slutresultatet sex lektioner à 60 minuter. Fan-

tasylitteraturen gav bland annat eleverna insikter om livet som hemlös i den reella världen. 

Fantasylitteratur kan med fördel användas i tematiska arbeten eller ämnesöverskridande 

arbeten. Lisa Andersson och Anneli Stenberg, litteraturpedagog, (2012) presenterar ett sådant 

arbete i ”En värld av möjligheter – ett läs- och skrivprojekt om fantasy och medeltid”. De ge-

nomförde ett temaarbete med sina elever i årskurs åtta med fokus på fantasylitteratur och histo-

ria. Temaarbetet innefattar både skönlitteratur och teori kring fantasylitteratur och medeltiden 

som epok, egen läsning, loggboksskrivande, samtal och diskussioner samt processkrivande 

(ibid. 225). De beskriver temaarbetet som lyckat och menar att de har blivit stärkta i sin stånd-

punkt att fantasy som litteraturdidaktiskt material är gynnsamt och givande, detta med grund i 

att genren anses vara berikande för eleverna både på ett personligt plan och i förhållande till 

lärandet (Andersson & Stenberg 2012:242). I deras temaarbete sattes fantasy i förhållande till 

medeltiden, vilket enligt författarna bidrog med ett djup i diskussioner och texter samt en för-

ståelse av sammanhang och samband även om de understryker vikten av en bra balans mellan 

skönlitteratur och teori (ibid.).   

Det finns också exempel på hur Harry Potter kan användas som utgångspunkt i tematiska 

projektarbeten. En författare som lyfter fram detta är Pamela Sjödahl i ”Harry Potter och fan-

tasy. Ett temaarbete i svenska för högstadiet” (2012). Sjödahl beskriver hur hon arbetat med 

fantasy för att främja läsning och läslust men också för att eleverna ska utveckla sin skriftliga 

förmåga och för att de ska få en större kunskap om fantasy som genre (ibid. 268). Harry Potter 

har också använts i litteraturundervisning. Matilda Svensson (2012) beskriver i ”Skönlitteratur 

som källa till kunskap och glädje. Ämnesövergripande uppgifter utifrån Harry Potter och de 

vises sten” ett ämnesövergripande arbete som genomförts på gymnasiet. Hennes lektionsplane-

ring har utgått ifrån boksamtal om J.K. Rowlings Harry Potter och de vises sten. Eleverna dis-

kuterade bland annat bokens aspekter av vänskap, genus, hjälterollen och kampen mellan gott 

och ont. Arbetet avrundades med en examination i form av en utredande uppsats där eleverna i 

samråd med läraren skrev om ett av ämnena som utgjorde grunden för diskussionerna (Svens-

son 2012:279–281).     

Fantasylitteratur har också ett användningsområde som utgångspunkt för litterära ana-

lyser. Elever i alla skolans år ska lära om och utveckla kunskap och förmågor rörande littera-

turanalys. En författare som utgått från det perspektivet är Ellinor Svensson (2012). I ”Harry 

Potter och de vises sten i litteraturundervisningen” redogör hon för hur hon har arbetat med 
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intertextualitet, litteraturhistoria och litteraturanalys med utgångspunkt i den första Harry Pot-

ter-boken (ibid. 300). Eleverna arbetade med litteratursamtal i form av fokustillfällen, med på 

förhand bestämda läsanvisningar och diskussionsfrågor. Svensson (2012) menar att eleverna 

som genomförde arbetet fick möjlighet att fördjupa sina tankegångar och sin förståelse av litte-

raturen genom diskussioner. De fick även en bredare kunskap om fantasygenren, om litteratur-

historia och lärde sig nya litterära begrepp som de kunde använda vid samtal om och tolkning 

av litteratur (Svensson 2012:313).   

  

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Malin Alkestrand – Magiska möjligheter 

Malin Alkestrands (2017) doktorsavhandling Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis Fowl 

och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete är den första vetenskapliga avhandlingen om fantasy-

litteratur som är skriven på svenska. I avhandlingen studerar Alkestrand Harry Potter (1997–), 

Artemis Fowl (2001–2012) och Cirkeln (2011–2013) för att komma fram till ”hur fantasylitte-

ratur kan fungera som en utgångspunkt för grund- och gymnasieskolans värdegrundsarbete 

kring frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald” (Alkestrand 2017:9). 

Studien genomfördes via textanalys av explicita och implicita ideologier tillhörande de tre vär-

degrundsfrågorna och resultatet sattes sedan i relation till värdegrunden i skolans läroplan (Al-

kestrand 2017:9–10).   

Tre argument utgör Alkestrands (2017) motivering för att studera användningen av fan-

tasylitteratur i förhållande till undervisning. Det första argumentet är att fantasy som genre har 

expanderat kraftigt sedan Harry Potter-serien släpptes. Fantasylitteraturens publik har därmed 

blivit bredare. Det andra argumentet är att det fram till denna avhandling inte existerade någon 

svensk avhandling inom fantasyområdet. Den tredje och viktigaste motiveringen som Al-

kestrand (2017:12–14) framhåller är det faktumet att fantasy kan användas som ett verktyg för 

analys av den reella världen. Samtidigt som fantasylitteratur kan skapa distans genom en fiktiv 

värld kan den skapa närhet genom innehåll och företeelser som läsaren känner igen från sin 

egen vardag.  

Genom teoretiska utgångspunkter som didaktisk potential, explicita och implicita ideolo-

gier, främmandegöring och intersektionalitet tar Alkestrand (2017) upp exempel på ”magiska 

möjligheter” i litteraturen, gällande demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald. 

De innefattar bland annat ungdomsuppror mot makthavare, ifrågasättande av normer och soci-

ala och etniska underordningar samt kulturmöten. En av Alkestrands (2017:13) slutsatser är att 

det är fantasylitteraturens balansgång mellan fantasi och verklighet samt främmandegöring som 

skapar ”de magiska möjligheterna” för skolans värdegrundsarbete. Hon beskriver bland annat 

hur lärare som använder sig av fantasylitteratur behöver resonera: 

Min undersökning har visat att det är kombinationen mellan dessa båda rörelser som 

utmärker fantasylitteraturens didaktiska potential. I värdegrundsarbetet utifrån denna 

genre blir lärarens roll därför dubbel; maktfördelningen i de magiska världarna måste 

relateras till elevernas vardag [...] Samtidigt behöver de främmandegörande effekter 

som uppstår i fantasylitteratur lyftas fram för att genren ska kunna fungera som ett 

underlag för att kritiskt granska och/eller ifrågasätta maktfördelningen i verkligheten. 

(Alkestrand 2017:294)   
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Vidare menar Alkestrand (2017:298) att fantasylitteratur kan utveckla elevers analytiska för-

mågor och förbereda dem inför deras framtida liv som samhällsmedborgare. Detta sker när 

eleverna får träna förmågor som exempelvis kritiskt tänkande, förståelse för etik och moral och 

insikter om alla människors lika värde. Detta är således den största magiska möjligheten som 

fantasylitteraturen har att erbjuda skolans värdegrundsarbete och elever.     

2.3.2 Internationella studier 

Det finns en mängd internationella studier rörande fantasy som litteraturdidaktiskt material, 

vilka berör olika didaktiska och ämnesspecifika områden. Det finns artiklar som utgår från tan-

ken att använda fantasy som grund för att diskutera och utforska genus och identitet men även 

studier som inriktat sig mer på teoretiska delar, som exempelvis litteracitet. Många av dessa 

studier berör eller utgår ifrån Harry Potter, men även andra mer klassiska fantasyromaner an-

vänds, dock i mindre utsträckning.  

I artikeln ”What We Found on Our Journey through Fantasy Land” (Baker 2006) disku-

teras fantasygenrens normer, värden och teman utifrån den fiktiva världens indelning. Indel-

ningen sker utifrån fyra kategorier vilka är geografiska, religiösa och politiska, genus och slut-

ligen narration (Baker 2006:239). Deirdre F. Baker menar att traditionellt sett har kvinnors rol-

ler i fantasyberättelser varit begränsade i sina förhållanden till den manliga huvudkaraktären; 

de kan vara medhjälpare, mödrar, döttrar eller offer i behov av hjälp. Hon lyfter fram att detta 

scenario började förändras under 90-talet (ibid. 245). I exempelvis Ursula Le Guins böcker får 

vi följa kvinnliga karaktärer som både lyckas bli hjältar och anamma manligt kodade kvaliteter 

men också kvinnliga karaktärer och hjältinnor som avstår från makt och berömmelse för att 

ägna sig åt moderskap, bondgårdsliv och giftermål (ibid.). Le Guin lyckas också, genom karak-

tären Therru, helt komma från genusindelning, alltså att huvudkaraktären kodas in i antingen 

manligt eller kvinnligt, och därmed bryter hon starka normer inom fantasylitteraturen (247). 

Baker hävdar även att både fantasylitteratur som reproducerar stereotyper och den litteratur som 

ifrågasätter och frångår de normer som existerar går att använda för att diskutera genus med 

elever:  

The conscious consideration and questioning of gender definitions can alter kids’ 

senses of who and what they might be as girls and boys, women and men. It can prod 

them to break out of the stultifying restrictions about sex and identity imposed upon 

them, [...] and humour in fantasy is particularly effective, too, in casting a skeptical 

light on our culture, on the norms of this world. (Baker 2006:248)  

 

Fantasy ses alltså som ett didaktiskt material som kan användas för att arbeta med genusfrågor 

och identitet i undervisning med barn och ungdomar.  

Två andra forskare som studerat fantasyundervisning med fokus på genus är Marsha Spra-

gue och Lori Risher (2002). I artikeln ”sing Fantasy Literature to Explore Gender Issues” (2002) 

redogör de för en studie de genomfört med högstadieelever i en skola i USA (40). Studien 

genomfördes för sjundeklassare i ett klassrum under tio lektionstillfällen. De arbetade med fan-

tasy som litteraturdidaktiskt material och fokuserade på diskussioner kring jämställdhet, genus 

och normer. Studiens resultat pekar på att fantasy på ett gynnsamt sätt kan användas för att 
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belysa och arbeta med könsroller och normer. Dock understryker de att det inte räcker med att 

elever arbetar med genus endast vid ett tillfälle, exempelvis utifrån fantasy, utan att genusarbete 

måste ske kontinuerligt (ibid. 42).    

Det finns många studier inom den anglosaxiska forskningen om utbildning som även de 

har sin utgångspunkt i Harry Potter och litteracitet. Beth Driscoll (2013) är en forskare som 

sammanställt och diskuterat flera av dessa studier, med fokus på dem som publicerats i USA, 

Kanada, Storbritannien och Australien. I ”Using Harry Potter to teach literacy: different appro-

aches” (2013) beskriver hon forskares olika angreppssätt, deras olika definitioner av begreppet 

litteracitet och resultatet de kommit fram till i de olika undersökningarna. Hon ställer dem även 

i förhållande till varandra och argumenterar för att forskningen inom det fältet visar olika re-

sultat på hur god läsundervisning ska bedrivas (259). De användningsområden för Harry Pot-

ter-böckerna som framkommer i artikeln och som ligger till grund för arbetet med litteracitet är 

multimedial litteracitet, kritisk litteracitet och ökad läslust (ibid. 269). Lärare har arbetat med 

böckerna för att testa och träna läsförståelse och grammatik, för att arbeta i olika typer av medier 

och lära eleverna skillnaden mellan dessa och för att använda det litterära materialet för att 

arbeta med kritiskt tänkande, etik- och moralfrågor och elevernas utveckling.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel beskrivs arbetets teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med en presentat-

ion av intersektionalitet och makt som teoretiskt material. Därefter beskrivs didaktisk potential. 

Båda teorierna används som verktyg för analys i resultatet.  

 

3.1 Intersektionalitet och makt 

Termen intersektionalitet är ett så kallat paraplybegrepp som kan innefatta olika betydelser be-

roende på användningsområde. Vi ansluter oss till Patricia Hill Collins & Sirma Bilges (2016) 

begreppsapparat som förklarar innebörden och intentionen med intersektionalitet på följande 

sätt: 

Intersectionality is a way of understanding and analyzing the complexity in the world, 

in people, and in human experiences. The events and conditions of social and political 

life [...] are generally shaped by many factors in diverse and mutually influencing ways. 

When it comes to social inequality, people’s lives and the organization of power in a 

given society are better understood as being shaped [...] by many axes that work to-

gether. (Collins & Bilge 2016:2) 

   

Intersektionalitet är alltså ett verktyg som går att använda vid analys av samhällets komplexa 

strukturer, till exempel vilka grupper som har maktpositioner och anledningen till detta. Teorin 

används för att analysera, problematisera och föra fram nya perspektiv på sociala strukturer och 

politiska situationer. Enligt ett intersektionellt perspektiv går det att tolka och analysera dessa 

företeelser genom att se hur olika faktorer spelar in, influerar och påverkar varandra. När det 

talas om samhällets ojämlikhet tenderar klass, etnicitet, kön och sexualitet att vara de exempli-

fierade grupperna, men ur ett intersektionellt perspektiv betraktas alltså dessa grupper inte som 

skilda enheter, utan som faktorer vilka är beroende av varandra (Colins & Bilge 2016:2).  

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari har i boken Intersektionalitet (2005) gett ett 

historiskt perspektiv på intersektionalitetsbegreppet, alltså en redogörelse för teorins rötter, men 

också applicerat intersektionalitet utifrån ett svenskt perspektiv genom att analysera händelser 

och situationer i Sverige. De ger exempel på i vilka situationer den intersektionella teorin är 

gångbar och varför den är nödvändig för att vidga perspektiven i olika samhälleliga frågor. De 

understryker i likhet med Collins & Bilge (2016) vikten av att analysera olika faktorer, såsom 

kön, klass, etnicitet och sexualitet, i förhållande till varandra snarare än att använda dem som 

enskilda teoretiska utgångspunkter.  

Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i upp-

fattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet 

m.m. genom ett ständigt återskapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ”vi” 

och ”dem” till meningsfulla sociala koder. (de los Reyes & Mulinari 2005:99)   

 

I den intersektionella teorin uppfattas alltså inte faktorer som kön, etnicitet, sexualitet och klass 

som fristående faktorer, det går inte att analysera kön utan att analysera klass och etnicitet, eller 

att analysera sexualitet utan att förhålla sig till klass, etnicitet och kön. Forskning som gör det, 

riskerar att missa marginaliserade grupper i samhället och bara få ett resultat utifrån en specifik 
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norm. Det kan vara en vit-, hetero-, svensk-, manlig- eller en kvinnlig norm istället för att få en 

representativ bild (de los Reyes & Mulinari 2005:99). Författarna menar också att dessa kate-

gorier behöver användas både i relation till varandra och i förhållande till sin historiska och 

sociala kontext för att kunna analysera makt, hierarkier och maktstrukturer (ibid. 125).   

I boken Intersektionalitet (de los Reyes & Mulinari 2005) ger författarna även förslag på 

strategier för användning av ett intersektionellt perspektiv i forskningsstudier. De ser ifrågasät-

tandet av entydiga representationer som en viktig utgångspunkt, alltså att frångå en kategorise-

ring av kvinna/man eller svensk/invandrare och istället problematisera och ta hänsyn till flera 

faktorer (127). De ger även exempel på flera strategier, exempelvis att ”lyfta fram institutionella 

sammanhang istället för redan stigmatiserade grupper” (128), alltså att granska strukturer och 

normer på exempelvis arbetsmarknaden istället för att utgå ifrån individen eller specifika grup-

per. Den sista strategin de föreslår är att använda ”ett alteritetstänkande som utmanar hegemo-

niska röster” (129). De menar att makt och maktstrukturer inte endast handlar om hegemoni 

utan även om motstånd och ifrågasättande. En central aspekt av intersektionalitet som teori är 

att lyfta andra röster och perspektiv och synliggöra motdiskussioner (de los Reyes & Mulinari 

2005:93).  

 

3.2 Didaktisk potential  

Didaktisk potential är ett teoretiskt begrepp som har använts av många forskare men som sällan 

har definierats tydligt. I detta arbete används didaktisk potential dels som teori för skönlittera-

turens funktion, dels som metod för textanalys, vilket vi utvecklar i metodavsnittet. Begreppet 

didaktisk potential härstammar ur en teoretisk synvinkel en pedagogik som kallas för främman-

degöringspedagogik. I främmandegöringspedagogiken betraktas skönlitteratur som verktyg till 

insikter om både det kända och det främmande. Viktor Sklovskij (1993:22), mannen bakom 

främmandegöringsbegreppet, menar att det människan betraktar som vardagligt är så pass na-

turligt att det aldrig reflekteras över. Han kommer fram till detta i en essä när han diskuterar 

talesättet ”konst, det är tänkande i bilder”. Sklovskij (1993:15–31) menar att istället för att det 

okända i konsten kan förklaras på ett sätt som är känt, kan det kända förklaras med hjälp av det 

okända. För att kunna utröna didaktisk potential i skönlitteratur krävs ett syfte. I enlighet med 

Alkestrand används didaktisk potential i denna studie för ”att undersöka vilka möjligheter att 

problematisera värdegrundsfrågor som skönlitteratur ger upphov till” (2016:70). Vidare beskri-

ver hon innebörden av didaktisk potential på följande sätt:  

En skönlitterär texts didaktiska potential är en potential i betydelsen en möjlighet som 

texten ger upphov till. För att potentialen ska kunna aktualiseras och bli till någonting 

mer än en orealiserad möjlighet krävs en läsare som på ett eller annat sätt går i dialog 

med texten. (Alkestrand 2017:71)  

  

Alkestrand poängterar alltså betydelsen av att arbeta med den didaktiska potentialen genom att 

klargöra att all litteratur kan läsas, men att det inte fyller någon didaktisk funktion om texten 

inte används som en möjlighet eller ett verktyg för exempelvis reflektion och diskussion.      

Alkestrand (2016) exemplifierar hur elevers dialog med text på tre olika sätt kan bidra till 

att den didaktiska potentialen uppmärksammas. Den första situationen beskrivs som läsning på 

egen hand där läsarens bakgrund och tidigare erfarenheter blir väsentliga för mötet med texten. 
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Frågor om texten som uppstår under läsningen kan skilja från andra läsares. Den andra situat-

ionen exemplifieras som litteraturdiskussion där fler än två parter samtalar om läserfarenheter, 

vilket genererar nya perspektiv på texten. Den tredje situationen skildrar textarbete i klassrum. 

I dessa fall är det ofta läraren som styr diskussionsinnehållet genom förutbestämda teman. Al-

kestrand påpekar också hur detta i vissa fall kan vara skadligt för eleverna, eftersom undervis-

ningen inte koncentreras kring deras läsupplevelser och de frågor som aktualiseras i deras re-

spektive läsningar (Alkestrand 2016:72–73).    

Alkestrand (2016) påpekar även att det inte är fruktbart att dela upp skönlitteratur som 

texter med eller utan didaktisk potential. Hon menar att all skönlitteratur kan innehålla didaktisk 

potential men att det krävs en viss pedagogisk och didaktisk kunskap för att utröna vilken litte-

ratur som ämnar sig bäst för en specifik elevgrupp (Alkestrand 2016:71).  

Genom att skildra världen med en distans kan författare via skönlitteratur därför aktivt 

skapa främmandegörande effekter som gör att läsare kan se det vardagliga och naturliga ur nya 

perspektiv. Detta leder till nya perspektiv på världen, och det som tidigare verkade naturligt kan 

nu kritiseras (Alkestrand 2017:25).       

Christer Mehrstam, författare till artikeln Fallet med den muterade science fiction-deck-

aren (2010:42), menar dock att igenkänning är en förutsättning för att främmandegöring ska 

kunna uppstå. Alkestrand (2017) är av samma åsikt och förklarar hur ”läsaren måste känna igen 

det skildrade som något vant och bekant för att det ska bli möjligt för litteraturen att bryta mot 

läsarens förväntningar” (ibid. 36).                 
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4. Metod 

Metodkapitlet inleds med en presentation av de två metodvalen närläsning och didaktisk pot-

ential. Därefter presenteras materialets urval och avgränsning. Kapitlet avslutas med en metod-

diskussion.  

 

4.1 Nykritik och närläsning  

Nykritik är i grunden en litteraturteori som började användas inom akademiska studier under 

1940- och 50-talen. Per-Erik Ljung (1993:92) menar att teorin fick genomslag eftersom den 

gick emot den traditionella litteraturstudiens inställning till textens yttre omständigheter som 

till exempel författarens bakgrund, samhällssituation och samtid. Nykritik inriktar sig istället 

på att studera texter oberoende av dessa yttre faktorer (ibid.).  

Inom nykritiken utvecklades en metod för läsning som kallas närläsning (Ljung 1993:95). 

Närläsning som metod användes i ett inledande skede främst för att tolka och analysera lyrik, 

men med tanke på metodens teoretiska hemvist i nykritiken ses den som en vedertagen metod 

för att även analysera och tolka epik (Vulovic 2013:54). Forskare som arbetar utifrån metoden 

närläsning fokuserar sina studier på endast texten och bortser därmed från exempelvis författa-

rens intentioner (ibid. 123). 

Under läsningens gång har vi valt att inte ta hänsyn till romanernas yttre omständigheter, 

detta eftersom det inte är vårt intresse att tolka exempelvis författarnas medvetna eller omed-

vetna intentioner med böckerna. Vi har istället haft ambitionen att belysa romanernas värde-

grundsdiskurser och deras didaktiska potential.         

Inför läsningen av de valda romanerna studerade vi först värdegrunden i Skolverkets 

(2011) läroplan för svensk gymnasieskola. Samtliga åtta romaner lästes två gånger vardera, den 

första gången med syftet att förstå historien och den andra gången med syftet att färgmarkera 

romanernas värdegrundsdiskurser. Varje bokserie behandlades dessutom som en enhet. Varje 

uppsatsförfattare genomförde läsning och färgmarkering av värdegrundsdiskurserna enskilt. 

Resultatet av läsningen har jämförts, utifrån bland annat strävan att styrka studiens validitet.    

 Utifrån de värdegrundsdiskurser vi fann, strukturerade vi upp tre olika huvudkategorier: 

demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Huvudkategorierna tilldela-

des sedan underkategorier som innefattade de värdegrundsdiskurser som litteraturen innehöll. 

Demokrati fick underkategorierna demokrati och makt och kritiskt tänkande medan Alla män-

niskors lika värde tilldelades underkategorierna genus, klass, etnicitet och hbtq. Mänskliga rät-

tigheter fick underkategorierna människolivets okränkbarhet och individens frihet. Till sist 

sammanställde vi resultatet genom att jämföra respektive läsningar av värdegrundsdiskurser 

samt vilka explicita och implicita ideologier som hittades i materialet.  

 

4.2 Didaktisk potential som metod för textanalys – explicit och implicit ideologi  

Didaktisk potential används i detta arbete både som teori för skönlitteratur och som metod för 

textanalys. I teoriavsnittet beskrivs didaktisk potential ur teoretisk synvinkel men kommer här 

att beskrivas som metod. Som beskrivits tidigare är främmandegöring kopplat till didaktisk 

potential och den uppstår i skönlitteratur genom att den får läsaren att reflektera över och kriti-

sera det alldagliga och normativa. För att begreppet didaktisk potential ska kunna behandlas 
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som metod för textanalys menar Alkestrand (2016:97) att begreppet behöver kompletteras med 

ytterligare två termer, explicit ideologi och implicit ideologi. 

Alkestrand (2017) definierar explicit ideologi som en tydlig ideologi i en roman. Den 

explicita ideologin är relativt uppenbar och kan enkelt urskiljas i romanen, till skillnad från 

implicit ideologi som hon definierar som något dolt och som läses mellan raderna. 

Ett verk tar tydligt avstånd från en rasistisk världsåskådning och fördömer den. Samti-

digt är verket tydligt påverkat av tankar kring ras, då det endast anger en karaktärs 

hudfärg om den inte är vit. Det vita utgör således normen och därmed bekräftas delvis 

de rasistiska tankegångar som aktivt ifrågasätts. Ställningstagandet mot rasism utgör 

då verkets explicita ideologi, [...] medan påverkan från ett rasistiskt tankesätt utgör dess 

implicita ideologi, vilken behöver läsas fram mellan raderna. (Alkestrand 2017:37)   

 

Vidare menar Alkestrand (2017:38) att den didaktiska potential som relateras till skolans vär-

degrund inte kan beskrivas och analyseras förrän båda ideologier möts och konfronteras med 

varandra. Det är således detta som utgör den didaktiska potentialen som metod för textanalys, 

nämligen att undersöka en romans explicita och implicita ideologier.   

I det här arbetet användes didaktisk potential i likhet med Alkestrands avhandling (2016), 

det vill säga att vi granskade den valda litteraturen utifrån explicita och implicita ideologier och 

därefter analyserades de i förhållande till varandra för att synliggöra den didaktiska potential 

som romanerna innehar.  

 

4.3 Urval 

Fantasyromanerna som utgör grunden för den här studien har valts utifrån på förhand bestämda 

urvalskriterier. Vi ville undersöka nordisk ungdomslitteratur eftersom styrdokumenten och 

kursplanerna i svenska har kriterier som innefattar nordisk litteratur och författare. Valet av 

genre föll på fantasyromaner av flera anledningar. Nordiska fantasyförfattare har fått ett stort 

genomslag under det senaste årtiondet både i Sverige och internationellt, fantasy är den genre 

som ungdomar läser mest och den utgör enligt vår mening en bra källa för arbete med litteratur 

och värdegrund i skolan. Vi valde också att använda romaner som publicerats under det senaste 

decenniet eftersom vi vill att studien ska utgå ifrån nutida och aktuell fantasylitteratur. Materi-

alet har alltså valts utifrån kriterier som genre, målgrupp, nordiska författare och publicerings-

datum under det senaste decenniet. Dessutom är samtliga romaner prisbelönta och utgör an-

tingen delar av en serie eller en trilogi. Utifrån dessa kriterier valde vi en norsk, en svensk och 

en finsk bokserie/trilogi, vilka finns beskrivna under rubriken Material.  

 

4.4 Avgränsning i materialet  

Materialet har som tidigare nämnts bearbetats och strukturerats av oss i omgångar. Vid sam-

manställningen av resultatet och vid val av vilka värdegrundsdiskurser som skulle utgöra en del 

av detsamma har vissa inkluderings- och exkluderingskriterier använts. De värdegrundsdiskur-

ser som utgör en del av urvalet och resultatet i denna studie är de tre som återfinns med störst 

frekvens i materialet. Valet att använda tre värdegrundsdiskurser var självklart efter den omläs-

ning som gjordes av materialet. De tre som valdes ut, demokrati, alla människors lika värde och 

mänskliga rättigheter, återfinns genomgående i allt material och i ungefär samma utsträckning. 
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De är återkommande diskurser som tydligt går att koppla till den svenska skolans värdegrund 

och värdegrundsarbete i klassrummet.   

Värdegrundsdiskurser som inte är frekvent återkommande eller inte återfinns i allt 

material har exkluderats. Även de diskurser som inte har en tydlig koppling till just skolans 

värdegrund har exkluderats, även om dessa i sig är relevanta för skolans arbete. Exempelvis är 

diskurser som utanförskap, invandring eller miljöfrågor återkommande och utgör vid en första 

läsning en stor del i vissa delar av materialet i studien. Dessa diskurser har uteslutits från stu-

dien, dels eftersom de inte återfinns i allt material, dels för att studien annars skulle bli för stor. 

     

4.5 Material – fantasyromaner 

I detta avsnitt beskrivs materialet som använts i studien. De bokserier som använts beskrivs i 

följande ordning: Korpringarna, Engelsforstrilogin och Krönikor från röda klostret. Redogö-

relsen för materialet innehåller en beskrivning av alla de romaner som ingår i serierna. Beskriv-

ningen utgår ifrån aspekter som handling, karaktärer och miljö. De är skrivna för att underlätta 

läsningen av resultatet och de exempel som presenteras där.   

4.5.1 Korpringarna 

Korpringarna är en trilogi skriven av den norska författaren Siri Pettersen. Första boken i tri-

login heter Odinsbarn2 (2015a) och publicerades i Norge år 2013. Historien handlar om Hirka, 

en flicka som lever i Ymslanden, en värld där alla bär svans utom hon själv. När Hirka är femton 

år får Hirka veta att hon är ett odinsbarn som inte hör hemma i den värld hon har vuxit upp i. 

Detta är en hemlighet hon till varje pris måste bevara. I boken får vi följa Hirka och hennes vän 

Rime som dras in i en korrupt kamp mellan makthavare och rebeller i Ymslanden. Samtidigt 

avslöjas en hemlighet om Ymslandens världsbild och folket hotas av mytologiska varelser som 

i årtusenden har uppfattats som påhitt.   

Uppföljaren och den andra delen i trilogin heter Röta3 (Petersen 2015b) och den gavs ut 

år 2014 i Norge. Det är den enda boken i trilogin som klassificeras som urban fantasy. Hirka 

har transporterats genom en tidsportal till nutida York i England, medan Rime kämpar med att 

upprätthålla freden mellan makthavare och rebeller i Ymslanden. Hirka beger sig ut på en resa 

i Europa för att söka efter sitt ursprung. Utmaningar, människor och släktingar hon möter längs 

vägen gör att Hirka får svar på sina frågor om vem hon är och vad hon är, varför hon finns och 

vad hon behöver göra för att rädda Rime och Ymslanden från krig, kaos och förstörelse.  

Den sista och avslutande boken i trilogin heter Kraften4 (2016). Hirka har hittat sitt ur-

sprung och är en frontfigur för det krig som har utbrutit i Ymslanden. Hon är kluven inför var 

hennes lojalitet ligger och väljer istället att vara lojal mot Kraften, som hon även bestämmer sig 

för att läka. Det är inte förrän Kraften läks och delas av alla som drömmen om allas lika värde 

kan bli sann.    

Hirka och Rime är på många sätt olika varandra, på andra sätt lika varandra. Medan Hirka 

lever ett fattigt liv i utanförskap där hon aldrig tycks hitta sitt ursprung, är Rimes efternamn An-

                                                 
2
 Originaltitel: Ravneringene 1: Odinsbarn. Översättare Ylva Kempe.  

3
 Originaltitel: Ravneringene 2: Råta. Översättare: Ylva Kempe.  

4
 Originaltitel: Ravneringene 3: Evna. Översättare: Ylva Kempe.  
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Elderin är känt över hela Ymslanden. Hans familj är en av de tolv som tillhör Rådet, de mäk-

tigaste folket i Ymslanden. Alla känner till Rime. Hirka letar efter sin identitet medan Rime 

gärna vill bli av med sin. Hirka är den svanslösa rötan medan Rime är den älskvärda och popu-

lära adelssonen.  

Karaktärerna är dock lika varandra i det avseendet att varken Hirka eller Rime är statiska. 

Genom trilogin utvecklas båda karaktärerna vad gäller identitet och sin förståelse av sig själva 

och andra. De är båda i grunden goda karaktärer som tror på allas lika värde och likabehandling, 

men varken Hirka eller Rime är helgon. Båda dödar, hotar och missbrukar makt.     

Siri Pettersen har med denna trilogi blivit nominerad till och vunnit ett flertal priser och 

utmärkelser. Första boken Odinsbarn (2015a) vann det norska Fablerpriset 2013 och blev även 

nominerad som första fantasyroman någonsin5 till Bokhandlarpriset samma år. Böckerna har 

fått stort genomslag både i Norge och utomlands, snabbt har de nått topplistorna. Böckerna 

kommer även att filmatiseras.  

4.5.2 Engelsforstrilogin 

Engelsforstrilogin är skriven av ett svenskt författarpar, Sara Bergmark Elfgren & Mats Strand-

berg. Den första boken i trilogin heter Cirkeln och publicerades år 2011. Den introducerar lä-

saren till sex ungdomar som precis har börjat studera på gymnasiet. Under en natt när fullmånen 

färgas blodröd får ungdomarna reda på att de är häxor som kommer att utveckla magiska krafter 

och att det finns en profetia som säger att de ska rädda världen från undergång. Nyckeln till 

häxornas framgång är samarbete. Detta visar sig vara en utmaning eftersom ungdomarna är 

varandras motsatser. I boken får vi följa tjejerna Minoo, Vanessa, Ida, Rebecka, Anna-Karin 

och Linnéa när de försöker hitta och bekämpa en demon som är ute efter att mörda dem. Detta 

samtidigt som de utforskar och lär sig om sina egna krafter och försöker passa in och leva sina 

vanliga liv, som ungdomar i en liten bruksort.        

Uppföljaren heter Eld och publicerades år 2012. I den andra boken i trilogin får vi följa 

tjejernas kamp mot demonerna men även hur deras liv förändras av magin och det som hände 

under det föregående läsåret. Något har hänt i det lilla samhället Engelsfors. Ondskan börjar få 

fäste och en obehaglig sekt, Positiva Engelsfors, får fler och fler medlemmar. För att klara av 

att rädda sig själva och hela samhället från undergång ställs tjejerna inför en mängd olika ut-

maningar, prövningar och till slut en strid mot demonernas utvalda, en strid som bara kan sluta 

dåligt. 

I den sista och tredje boken, Nyckeln, som publicerades år 2013 får vi läsa om tjejernas 

liv och deras förberedelser inför slutstriden. De möter i denna bok, liksom i de två föregående, 

både mänskliga och magiska hinder och utmaningar. Det uppstår splittring i gruppen och frågan 

är om de klarar av att uppfylla profetian. Vi får även följa de karaktärer som tidigare dött, i en 

färd genom Gränslandet. Historien slutar i en kamp för att hålla demonerna borta från världen, 

en kamp mot beskyddarna som inte är vad de utger sig för att vara och i slutändan en kamp mot 

sina egna demoner, önskningar och begär. 

Engelsforstrilogin hör till den genre som benämns som urban fantasy. Den innehåller 

typiska drag från fantasygenren, som magi, magiska väsen, demoner, ett undergångsscenario 

                                                 
5
  http://www.ravneringene.no/bokene/ 
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och hjältinnor som måste rädda världen, men den utspelar sig i ett nutida brukssamhälle i Sve-

rige. Serien är prisad och fick ett stort genomslag både i Sverige och internationellt. Den har 

översatts och sålts i ett 30-tal länder. Den första boken blev nominerad till Augustpriset samma 

år som den gavs ut.6 

4.5.3 Krönikor från Röda klostret 

Krönikor från Röda klostret är en fantasyserie skriven av den finska författaren Maria Turt-

schaninoff. Hittills utgörs serien av två fristående romaner, men som ändock innehåller samma 

kärna. Böckerna skildrar genus, kvinnors utsatthet och systerskap. Den första boken som pub-

licerades var Maresi (2014). Den handlar om Maresi, en flicka som lever sitt liv i ett kloster på 

ön Menos. Klostret fungerar som en skola för flickor och unga kvinnor som har flytt från fat-

tigdom och förtryck eller någon annan utsatthet. Till saken hör att inga män får beträda Menos. 

Ön beskyddas nämligen av en urmoder, en kvinnlig kraft med tre anleten som inte tillåter det. 

Friden på ön sätts på spel när en ny flicka anländer till ön, Jai. Hon är på flykt från sin far som 

med sina män lyckas ta sig till ön. En blodig strid slutar med att männen utplånas genom urmo-

derns kraft och flickornas kunskap i hur den åkallas.  

Uppföljaren Naondel publicerades år 2016. Den historien skildrar de kvinnor som från 

början grundade klostret på Menos och hur de anlände dit. Sju kvinnor köpte båten Naondel för 

att fly från den maktgalna härskaren Iskan. Han hade erövrat riket Karenoki genom att dricka 

vatten från en uråldrig källa, Anji. Källan gav honom kraft att manipulera andra, se in i framti-

den och stärka sin position. Iskan upptäckte Anji genom Kabira, en flicka som han låtsades vara 

förälskad i. När Iskan upptäckte kraften i vattnet slaktade han Kabiras familj och tog henne som 

sin hustru. De flyttade så småningom in i ett palats där hovet med jämna mellanrum fylldes med 

konkubiner, tjänarinnor och slavar. Efter nästan tjugo år fick sju kvinnor nog av våldtäkter, 

förtryck och kränkande behandling. De seglade med Naondel till Menos och grundade klostret 

där de genom kvinnlig kraft levde sina sista år i systerskap.            

Böckerna Maresi (2014) och Naondel (2016) som ingår i bokserien Berättelser från Röda 

klostret har slagit igenom stort både i Norden och i andra länder. Maresi har översatts och sålts 

i 18 olika länder och Naondel i 10 länder. Maria Turtschaninoff har med Maresi bland annat 

vunnit Finlandia Junior-priset år 2014 och blev nominerad till Topeliuspriset för bästa ung-

domsroman med Naondel år 2016.7 Hon har även vunnit svenska kulturfondens stora kulturpris 

för sitt författarskap. Filmrättigheterna till den första boken i serien såldes i slutet av år 2016 

till ett engelskt produktionsbolag och kommer att filmatiseras. Det kommer även att publiceras 

en tredje bok inom samma bokserie under hösten 2018.  

 

4.6 Metoddiskussion 

Den metod som har använts i den här studien har som beskrivits ovan en utgångspunkt i nykritik 

och didaktisk potential. Närläsning som metod valdes dels för läsning av materialet, dels för att 

kunna besvara uppsatsens första frågeställning. Didaktisk potential som metod valdes för att 

besvara uppsatsens andra frågeställning.  

                                                 
6
 http://www.rabensjogren.se/bocker/Utgiven/2011/Var/bergmark-elfgren_sara-cirkeln-kartonnage/ 

7
  https://www.forlaget.com/author/maria-turtschaninoff/ 

http://www.rabensjogren.se/bocker/Utgiven/2011/Var/bergmark-elfgren_sara-cirkeln-kartonnage/
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Läsningen av materialet har gjorts enskilt och sedan diskuterats och analyserats gemensamt. 

Detta menar vi höjer studiens validitet. Dock är det av vikt att påpeka att läsning och tolkningar 

är kopplade till läsarens tidigare erfarenheter och förkunskaper, vilket leder till att resultatet 

skulle kunna bli ett annat om någon annan med andra förkunskaper genomförde studien. Ef-

tersom vi har tolkat studiens resultat utifrån ett intersektionellt perspektiv är det även centralt 

att påpeka och problematisera att vi som genomfört den här studien har liknande bakgrund. Vi 

båda är kvinnor, vit medelklass och heterosexuella, något som såklart även kan påverka resul-

tatet. Det är troligt att personer med annan bakgrund och som därmed har en annan utgångs-

punkt, hade läst böckerna annorlunda, till exempel genom att välja andra exempel och citat och 

fört en annan diskussion.  
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5. Resultatanalys  

I resultatanalysen presenteras studiens resultat utifrån tre huvudkapitel vilka är demokrati, alla 

människors lika värde och mänskliga rättigheter. Resultatet analyseras utifrån studiens teoriav-

snitt om intersektionalitet och didaktisk potential. I avsnittet besvaras studiens första frågeställ-

ning.   

 

5.1 Demokrati  

I detta avsnitt av resultatanalysen analyseras materialet utifrån värdegrundsdiskursen demokrati 

som är en av de tre stora värdegrundsdiskurserna som finns med i den lästa litteraturen. De 

aspekter som lyfts fram och analyseras inom diskursen är demokrati, maktuppror och kritiskt 

tänkande. Dessa kommer att analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på den 

didaktiska potential de innehar.  

5.1.1 Demokrati och maktuppror 

En av de största värdegrundsdiskurserna i det valda materialet är demokrati och kritik mot kor-

rupta makthavare. Det är mest tydligt i Korpringarna och i Engelsforstrilogin eftersom huvud-

karaktärerna i respektive serie ständigt behöver förhålla sig till makthavare i råden. Uppror och 

ifrågasättande av rådens auktoritet är två explicita ideologier som genomsyrar serierna.  

I Korpringarnas första del introduceras läsaren till Ymslandens samhällen. Världen styrs 

av makthavare i staden Manfall som fått sina platser i det styrande Rådet tack vare sina födslo-

rätter. Varje år uppmanar makthavarna att alla 15-åringar ska kallas till en rit för att famna 

(använda och frigöra magisk kraft) för att bli välsignade av Ymslandens gudom, Siaren. Detta 

visar sig dock vara en lögn. Makthavarna använder ymslingarnas kraft för egen vinning och 

använder illusionen om Siaren för att möjliggöra maktövertaget. 

Ni förhärligar en Siare som… som aldrig har existerat. Och så uppför du dig som om 

det är jag som hädar när jag påpekar det. Ni ljuger! Ljuger för världen. Säger att det 

finns frälsning när det bara finns... det här [...] För att ni ska kunna klamra er fast vid 

en rutten makt som ni alltid har haft. Som asätare! [...] Ni dödar Kraften! Fast ni vet att 

de blinda går lösa och att Kraften kan vara allt folk har att skydda sig med. [...] Ni tar 

något som inte tillhör er. Något som ingen kan äga. Därför att det är det enda som 

försvarar att de tolv familjerna fortfarande sitter runt bordet. Runt... Honom. (Pettersen 

2015a:510)  

 

När makthavarnas korruption uppdagas väcks en vilja hos Hirka och Rime att göra uppror. I 

Kraften (Pettersen 2016), bok nummer tre i trilogin, strider Hirka och Rime mot makthavarna 

för demokratins skull och allas rätt till Kraften. 

Samma typ av vilja till uppror beskrivs i Engelsforstrilogin. När de sex häxorna blir in-

formerade om att det finns ett råd som kontrollerar allt magiskt utövande i världen är det endast 

vattenhäxan Linnéa som aktivt ifrågasätter Rådets talesperson Adriana Lopez, men allteftersom 

historien utvecklas avslöjas också Rådets hemligheter om dess väg till makten genom förtal, 

tortyr och lögner. Denna misstro leder sedermera till att häxorna ett flertal gånger väljer att 

trotsa Rådets lagar och regler. Till exempel överväger Anna-Karin att använda sin tankekraft 
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under en rättegång för att få den anklagade att erkänna sitt brott, trots att hon har blivit strängt 

förbjuden att använda den. 

Och ja, Alexander kommer säkert att känna av magin. Det vore självbedrägeri att hop-

pas på något annat. Men han kommer inte att kunna använda sin egen magi i rättssalen, 

för det skulle vara att bryta mot Rådets regler. Konsekvenserna kommer att komma 

efteråt. Och då ska hon vara redo för dem. Det är dags att sätta sig upp mot Rådet, en 

gång för alla. De utvalda är mäktiga häxor, de är inte maktlösa. De kommer att komma 

på ett sätt att vinna över Rådet igen. (Bergmark Elfgren & Strandberg 2013:506)  

 

Utöver seriens explicita upprorshandling skaffar sig häxorna även insikter om demokrati, makt 

och innebörden av maktföreträde under berättelsens gång. Minoo beskriver insikten när hon 

själv sitter i en position av att ha total makt över världens öde.  

Man ska vara rädd för makt. För makt är farligt. Den måste hanteras varsamt, granskas, 

vårdas. Och framför allt måste den delas. Det finns ingen människa som är så god att 

hon kan styra hela världen. Och det finns ingen som kan rädda den på egen hand. (Berg-

mark Elfgren & Strandberg 2013:752)      

        

En tydlig explicit ideologi i både Korpringarna och Engelsforstrilogin är således att makt bör 

delas och fördelas av alla, det inser Minoo i Nyckeln (Bergmark Elfgren & Strandberg 2013) 

och det är Hirkas mål i Kraften (Pettersen 2016). Ytterligare en explicit ideologi i bokserierna 

är att stå upp mot orättvisa makthavare som använder sina maktpositioner på ett icke-demo-

kratiskt sätt. Med detta i åtanke är det därför en nödvändighet att analysera och tolka böckernas 

implicita ideologier, det vill säga de ideologier som ligger mellan raderna och som tillsammans 

med de explicita ideologierna utgör verkens didaktiska potential. Som beskrivits förespråkar 

både Korpringarna och Engelsforstrilogin för en demokratisk världsbild. Makt ska delas och 

brukas demokratiskt. Det är följande ideologi som utgör bokseriernas implicita ideologi: makt-

missbruket. I Röta (Pettersen 2015b) har Rime accepterat sin stol i Rådet, främst eftersom han 

vill göra förändringar. I ett möte med Rådet meddelar Rime att han tänker erbjuda en icke-

arvinge en plats i styret, kungen Eirik i staden Korphem, Rådets största fiende. Rådet nekar 

Rimes förfrågan men han lyssnar inte utan genomför sin plan och mer eller mindre tvingar Eirik 

att ta platsen som rådsmedlem. 

Eirik, jag är här å hela Eisvaldrs vägnar, för att erbjuda dig en plats i Rådet [...] Nu är 

jag Manfall, Eirik. Och jag behöver dig där. De elva rikena behöver dig där. Därför 

kommer du att säga ja i morgon. (Pettersen 2015b: 295) 

 

Detta är en implicit ideologi och ett exempel som har tolkats utifrån det faktum att maktmiss-

bruk anses vara okej i specifika situationer. I detta fall när det gäller kampen för demokrati och 

rättvisa. Trots att Rime alltid har kritiserat Rådets maktmissbruk har han själv, på ett nästan 

diktatoriskt sätt, utnyttjat sin position i Rådet för att fatta egna beslut. 

Ett liknande maktmissbruk går att identifiera i Engelsforstrilogin. Som nämnts tidigare 

använder Anna-Karin sina tankekrafter och influerar människor. Detta sker med olika syften. 

Det ena syftet är för egen vinning.  

”Om du har sex med honom mot hans vilja så är det våldtäkt.”   
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”Både du och vi vet att han aldrig skulle göra det frivilligt”, fyller Vanessa i.  (Berg-

mark Elfgren & Strandberg (2011:230)    

 

Detta är ett exempel på en explicit ideologi i boken som påvisar hur de Utvalda är negativt 

inställda till Anna-Karins tankekraft när den används som maktmissbruk för egen vinning. Vad 

som däremot anses vara okej är när Anna-Karin använder sin kraft på ett sätt som gynnar hela 

gruppen. Liksom i Korpringarna anses det vara okej att missbruka makt i situationer som kräver 

det. Ett sådant exempel är när Anna-Karin använder sin förmåga i rättegången mellan Linnéa 

och Erik Forslund. Detta gör hon för att skipa rättvisa och för att Erik ska erkänna ett brott han 

är skyldig till.  

LYSSNA PÅ DOMEN. SÄG INGENTING. INSE ATT DU ERKÄNT. ATT DU HAR AV-

SLÖJAT DIG INFÖR ALLA. Anna-Karin ser hur Erik stelnar till på andra sidan glasru-

tan när domaren säger orden fem år [...] Anna-Karin fokuserar på Erik igen. VÄND DIG 

OM. [...] FÖRSTÅ ATT VI KOMMER ATT GÖRA MYCKET, MYCKET VÄRRE SAKER 

OM DU FÖRSÖKER ÖVERKLAGA DOMEN. OM DU NÅGONSIN GÖR Linnéa ILLA 

IGEN. OM DU NÅGONSIN GÖR NÅGON ANNAN ILLA IGEN.8 (Bergmark Elfgren 

& Strandberg 2013:585)  

 

Den didaktiska potential som materialet utgör är den explicita ideologin som står i motsats till 

den implicita. Böckerna förespråkar demokrati men de visar även att det är okej att ta till ode-

mokratiska handlingar i situationer där karaktärerna bedömer handlingarna som nödvändiga. I 

samtal om demokrati och värdegrund på gymnasiet är detta ett etiskt dilemma som är värt att 

problematiseras.   

5.1.2 Kritiskt tänkande 

Kritiskt tänkande är en förmåga som förespråkas av Skolverket (2011) och som återfinns i kurs-

planer och läroplan. Vi har därför valt att sätta kritiskt tänkande i relation till demokrati och 

makt eftersom vikten av kritiskt tänkande och ifrågasättande av makthavare och styre är ge-

nomgående explicita ideologier i det material som har analyserats. Huvudexemplet presenteras 

och tolkas utifrån Engelsforstrilogin. Vattenhäxan Linnéa har genom magin utvecklat tanke-

läsning och kan därför kritisera Rådet och dess talesperson Adriana på ett sätt som de andra 

häxorna inte kan. Linnéa känner samtidigt en frustration över att hennes vänner inte är lika 

skeptiska som hon. 

Hur länge tänker du fortsätta med det här spelet? [...] Det är dags för dig att berätta 

nu. Om vad du och Rådet egentligen håller på med. Ni låtsas vara mäktiga som 

gudar, men det enda ni kan göra är att tända små brasor. Det enda sättet ni kan 

kontrollera oss på, är att lura i oss att vi är beroende av er. Men egentligen vet ni 

ingenting. Ni kan inte skydda oss ens om ni skulle vilja. (Bergmark Elfgren & 

Strandberg 2011:357)   

      

                                                 
8 Delar av texten är kursiverad och skriven med versaler i originaltexten för att visa när Anna-Karin använder sin 

tankekraft. 
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Exemplet visar hur Linnéa är kritiskt inställd till Rådets intentioner med de Utvalda. Hon finner 

sig inte i att lita blint på en institution hon inte känner tilltro till. Rime i Korpringarna (Pettersen 

2013–2017) känner i likhet med Linnéa en misstro till sitt Råd i Manfall. Hans mormor Ilume-

madra betraktar Rimes nekande till en plats i Rådet som ett svek: 

”Jag förnekar inte Siaren! Jag förnekar Rådet, men för att tjäna Honom på ett 

bättre sätt. Bättre än vad jag kan göra som en sovande hjälte i Eisvaldr.”  [...]  

”Du skulle ha blivit den yngsta och den starkaste på tusen år.”   

”Men nu blir det några andra.”   

”Några andra?! Vi har inga andra” [...]  

”Då kan det folk som ni säger er tjäna välja sina ledare själva!”   

(Pettersen 2015a:82–83)  

 

Innan Rime beslutar sig för att använda sin stol i Rådet är han bland annat kritisk till Rådets 

medlemskap, det vill säga att platserna tilldelas de personer som har en given plats i Rådet på 

grund av sin födslorätt. Rime menar istället att folket ska ha rätten att välja sina ledare, snarare 

än att specifika familjer per automatik har maktföreträde.  

En intressant infallsvinkel rörande demokrati och kritiskt tänkande gäller bokserien Krö-

nikor från Röda klostret (Turtschaninoff 2014–2016). De sju kvinnor som lever i fångenskap i 

Naondel (Turtschaninoff 2016) kritiserar ofta Iskans handlingar, hans väg till makten, hans köp 

av slavinnor och hans beteende. Efter flera år av förtryck får kvinnorna till slut nog och genom-

för en flykt från Iskans herravälde. Kvinnorna kämpar för frihet och får den till slut när de efter 

en lång segling grundar klostret på ön Menos. Det var genom kritiken mot Iskan som kvinnorna 

tog beslutet att bestämma över sina egna liv. En explicit ideologi i bokserien blir således att 

kritik mot makthavare är nödvändig i frågan om ett frihetens samhälle.        

Dock representeras även avsaknad av demokrati och kritiskt tänkande i Krönikor från 

Röda klostret genom boken Maresi (Turtschaninoff 2014). Den berättar om hur det enbart lever 

kvinnor på Menos eftersom män inte får beträda ön. Överprästinnorna i det lilla samhället för-

klarar för eleverna i klostret att det är öns kraft som skyddar flickorna och kvinnorna från män. 

I skrifter om Menos uppkomst berättas det att de kvinnor som grundade ön flydde från härska-

ren Iskans diktatur och enväldiga makt. Flickorna på ön matas alltså med kunskaper om förbu-

det mot män på ön och vikten av frihet och demokrati – samtidigt existerar ingen direkt demo-

krati på ön. Flickorna kritiserar inte heller mäns frånvaro eller det faktum att ön inte praktiserar 

demokratiska handlingar. Detta faktum utgör i detta fall en implicit ideologi i Maresi. 

    

5.2 Alla människors lika värde 

I det här avsnittet i resultatanalysen kommer materialet att analyseras utifrån värdegrundsdis-

kursen alla människors lika värde som är en av de tre stora värdegrundsdiskurserna som finns 

med i den lästa litteraturen. De aspekter som lyfts fram och analyseras inom den här värde-

grundsdiskursen är klass, etnicitet, genus och hbtq. Dessa kommer att analyseras utifrån ett 

intersektionellt perspektiv med fokus på den didaktiska potential de innehar.  
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5.2.1 Intersektion – Klass 

I det material som studerats, i likhet med många andra fantasyberättelser, utspelar sig hand-

lingen eller delar av handlingen i samhällen som i hög grad är hierarkiska. De fiktiva samhällen 

som återfinns i två av bokserierna bygger på en social indelning utifrån klass. Det finns en 

styrande elit som utgör en liten procent av befolkningen och en stor underlydande massa som 

varken har samma rättigheter eller möjligheter till makt på samma sätt som eliten. Detta är något 

som kritiseras i böckerna och genom den kritiken skrivs en explicit ideologi fram som vi kallar 

vikten av att värna om alla människors lika värde oberoende av klasstillhörighet och social 

ställning i samhället. 

I första boken i trilogin Korpringarna, Odinsbarn (Pettersen 2015a), är det Rådet och de 

tolv adelsfamiljerna som har all makt och högst status i samhället. Det görs en tydlig skillnad 

mellan de högre och lägre klasserna och därmed finns också en stor ojämlikhet i samhället 

beroende på bland annat klass och social status. Denna ojämlikhet kritiseras tydligt i boken av 

flera av karaktärerna. De som är tydligast i sin kritik mot både samhällets hierarkiska indelning 

och mot den ojämställda maktfördelningen är de två huvudkaraktärerna Hirka och Rime. Rime 

har genom sin familjs ställning i samhället en betydande och central roll i samhället. Han är den 

utvalda, en medlem av de tolv familjerna och den som förväntas ta över sin mormors plats i 

Rådet. Han har växt upp med makt men också med restriktioner och begränsningar utifrån den 

han är född att vara.  

Hela livet hade han fått höra att han var förmer än andra. Bättre än andra. Starkare i 

blodet, och i Kraften. Han var barnet som Siaren hade väntat på. Den som skulle komma 

med lyckan. Han var född till att leda folket, landet, de elva rikena. Rime hade själv 

vaknat ur den lögnen, men Ilume trodde fortfarande på den. Ilume delade ut liv och död 

med största självklarhet. Eftersom hon var den hon var. Och nu var hon nära att förlora 

mer än hon kunde bära. Namnet. (Pettersen 2015a:403) 

 

Genom att kritisera främst sin mormor Ilume uttrycker Rime en kritik mot hur samhället indelar 

och diskriminerar folk utifrån klassperspektivet. Även Hirka kritiserar just indelningen utifrån 

den klasshierarki som finns i världen Ymslanden. I hennes fall handlar det mer om att påvisa 

de sociala skillnader som finns och kritisera dessa. Exempelvis kritiserar hon hur hennes pappa 

som både har en låg status i samhället och en funktionsnedsättning behandlas, både i livet och 

efter sin död. Denna explicita kritik som både Hirka och Rime förmedlar mot klassamhället och 

den ojämlikhet som medföljer denna typ av hierarkiska samhällen, utgör en av de explicita 

ideologierna som återfinns i denna trilogi. Den är närvarande både i den första boken som be-

skrivits ovan och i den andra boken, men främst och mest tydligt i den tredje och sista boken 

Kraften (Pettersen 2016).  

I tredje boken i trilogin har Hirka kommit till en tredje värld, Dreysíl. Dreysíl är hierarkisk 

i likhet med Ymslanden. Det finns en elit som styr och bestämmer. Varelserna i Dreysíl delas 

in i olika samhällsskikt eller samhällsklasser. Det finns ett fåtal familjer som utgör och alltid 

har utgjort en elit. Samhället är strukturerat utifrån samhällsskikt där familjer i nummerordning 

rankas utifrån sitt genetiska arv, sin förmåga att strida och föda barn samt sin makt över magin. 

Längst ned på botten av denna hierarkiska samhällsordning befinner sig de fallna. De fallna 
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utgör procentuellt en stor grupp i samhället, som varken har mänskliga rättigheter eller möjlig-

het till makt. Denna klass i samhället diskrimineras på grund av sin sociala ställning, de får inte 

tilltalas, inte röras och måste lyda under det översta samhällsskiktet. De har ett särskilt märke i 

pannan för att alla ska känna till deras låga status och deras namn har det obligatoriska prefixet 

”es” för att göra distinktionen mellan dem och de högre klasserna extra tydlig. Dock har sam-

hället börjat förändras innan Hirka kom dit. Sedan magin försvann från den världen har också 

det som gav makt åt det översta samhällsskiktet försvunnit, och de fallna har börjat göra uppror. 

Kolail kom ända intill dem och morrade: ”Då kan jag säga det själv istället! De 

fattigaste gör saker som de aldrig har gjort förut därför att de kan. Dreyri har varit 

överlägsna sedan de första. De var mer fruktsamma och hade band till korparna. 

Och de översta husen har varit överlägsna de nedersta. Så har det alltid varit. Men 

utan Kraften är de inte bättre än vi andra är. Varken starkare eller mäktigare. Utan 

Kraften är vi likar.”  (Pettersen 2017:126) 

 

Hirka som under hela sin uppväxt har upplevt hur det är att leva under förtryck, att vara an-

norlunda, utstött och lägre stående än andra, kritiserar genom hela trilogin dessa hierarkiska 

samhällen. Eftersom samhället i den tredje världen är mest hierarkiskt och ojämlikheten i den 

boken störst ur ett klassperspektiv, är också Hirkas kritik mot detta mer påtaglig och genomgå-

ende i den boken. Kritiken visar sig både genom Hirkas uttalanden och samtal med de andra 

karaktärerna och genom hennes handlingar. Hon går aktivt mot normen och kulturen i det sam-

hälle hon befinner sig i genom att behandla alla lika oavsett klass och samhällsposition. Hon 

bryter mot de sociala regler som finns och som utgör en del av det förtryck som existerar i den 

tredje världen.  

Hirka betraktade honom. Det var meningen att droppen i pannan skulle säga allt 

man behövde veta om honom. Var det den som hade skapat klyftan mellan den 

han var och den han trodde att han var? Hade den färgat hans syn på sig själv? 

[...]  

”Det är det jag menar. Du var törstig, och du var inte rädd för att visa det. Jag var 

en fallen, och du visade mig din svaghet. Som om vi var likar. Du rörde vid mig.”  

[...]  

Hirka kröp ända fram till honom och lade ena handen mot hans kind. ”Du behöver 

aldrig vara rädd för mig, Kolail. Jag rör inte vid dig som om vi var likar. Jag rör 

dig därför att vi är likar. Förstår du?”  (Pettersen 2017:401)  

 

Det är tydligt i hela Korpringarna att en av de explicita ideologier som återfinns i böckerna är 

alla människors lika värde. I det här fallet utgörs den av en uttalad kritik mot ojämlikhet, en 

ojämlikhet baserad på hierarkiska samhällen, klass och social status.  

Denna ojämlikhet är också tydlig i Naondel (Turtschaninoff 2016), den andra boken i 

Krönikor från Röda klostret. Världen i Naondel är typisk för det som kallas high fantasy, det är 

ett medeltida samhälle, utan alla moderna bekvämligheter och i likhet med världarna i Korp-

ringarna hierarkiskt indelat utifrån samhällsklass. Indelningen märks tydligast i kvinnornas liv, 

bland annat genom hur det planeras att kvinnorna ska förbättra sin samhällsposition genom 

giftermål eller hur de blir tvingade att ta arbeten som prostituerade eller tjänarinnor för att för-

sörja sig. Detta märks även i hierarkin i det harem där de lever tillsammans. Det är tydligt att 
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hustrun Kabira är av hög status medan de kvinnor som kommer till hennes mans harem delas 

in utifrån deras klass. De som står längst ner i hierarkin är de som blivit infångade eller sålda 

som slavar. 

Jag knäföll på golvet och bugade djupt. Denna nya Garai, denna ödmjuka svaga 

flicka, hon vet hur man ska göra. Hon vet vem som har makten, och vem hon 

måste buga för och hur djupt. Hon förvånar mig med sin kunskap. [...] Jag förstod 

min ställning då. Längst ner. Slavsåld. Längre ner än så kan man inte komma. Jag 

fortfor att buga mot golvet medan hon ordnade med mitt hår. Min tystnad och 

underkastelse verkade lugna henne. (Turtschaninoff 2016:83)  

 

Även i den här boken kritiseras klassamhället, dock inte lika explicit som i Korpringarna. Kri-

tiken märks främst genom hur samhället beskrivs som ojämlikt. Detta sker genom att litteratu-

ren lyfter fram hur kvinnorna bryter sig loss och skapar någonting nytt, ett samhälle utan klass-

indelning och sociala orättvisor. Karaktären Garai som yttrade citatet ovan är intressant att ana-

lysera ur ett intersektionellt perspektiv, både sett till klass, att hon är kvinna och att hon exoti-

fieras i det samhälle hon kommer till. I jämförelse med andra karaktärer som exempelvis Hirka 

i Korpringarna som upplever ett förtryck utifrån klass och kön, något som format hennes barn-

dom och henne som karaktär, ser det förtryck Garai upplever annorlunda ut. Hon måste lyda 

och underkasta sig på grund av att hon är slavsåld, foga sig för att hon är kvinna och bli objek-

tifierad för att hon är av annat etniskt ursprung än majoritetsbefolkningen i det land hon lever 

i. 

Den explicita ideologin som beskrivits ovan behöver för att tolkas utifrån böckernas di-

daktiska potential analyseras i förhållande till de implicita ideologier som går att utröna i samma 

litteratur. 

Det är tydligt att alla människors lika värde är en värdegrundsdiskurs som är central i det 

lästa materialet, och att klassperspektivet i denna värdegrundsdiskurs utgör en tydlig explicit 

ideologi: vikten av att värna om alla människors lika värde oberoende av klasstillhörighet och 

social ställning i samhället. Genom att Rime och främst Hirka kritiserar de samhällen som de 

lever i, hur personer agerar och hur personer diskrimineras utifrån samhällsklass, synliggörs 

denna explicita ideologi. Däremot är det också Hirkas agerande som utgör den implicita ideo-

login. Hon kritiserar klassamhället och ojämlikheten, att de fallna är förtryckta och behandlas 

som lägre stående, men ändå utnyttjar Hirka de fallna, genom sin makt och sin samhällsposition 

i förhållande till dem för egen vinning. Hon tjänar på att de gör uppror och revolt, och tar dess-

utom på sig en ledarroll för det upproret, en ledarroll som med ett intersektionellt perspektiv i 

åtanke inte är hennes att ta eftersom hon inte tillhör den förtryckta gruppen.   

Hirka lät honom inte avbryta dem. ”Ja, ni är idioter. För första gången på tusen år kan 

ni verkligen förändra något. Men det kommer inte att hända. Ni är för upptagna med 

att dricka. Och när kriget är över kommer det att vara försent. [...] Skolm, du pratar med 

dem!”   

Enkla ord som öppnade avgrunden mellan dem. Hirka förstod. De hade ingen 

anledning att lita på henne. Hon var Dreyri. […] ”Jag är inte här för att lura någon! Jag 

för inte Dreyris talan. Eller husens. De vet inte att jag är här. Hade de vetat det, hade 

de lejt en av er för att göra sig av med mig. Så vem av oss är det som tar den största 

risken här. Det är ni som har överhanden, inte jag.”  [...]  
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”Du vet att jag har rätt, Kolail. Det är inte galenskap, det är den enda chansen ni har. 

Och jag vill hjälpa er.”   

”Hjälpa oss? Du vill sätta oss upp mot varandra för att rädda ditt eget folk!”   

(Pettersen 2017:324–325) 

 

En av de implicita ideologierna är alltså, att trots att maktordningen och samhällsordningen 

kritiseras, cementeras den också genom att Hirka utnyttjar sin samhällsposition och makt för 

att styra och leda de lägre klasserna i revolt och uppror. Det är ett uppror som grundar sig i 

hennes personliga vilja att rädda sina vänner och därmed gör hon samma sak som hon kritiserar 

makthavarna för. Hon använder sin maktposition för att styra och påverka personer och hän-

delser. Upproret leder också till att hon blir en ledargestalt, vilket kan ses som problematiskt 

eftersom hon som medlem av de högsta familjerna ska leda underklassens revolution och hyllas 

för det.        

5.2.2 Intersektion – Etnicitet 

Inom värdegrundsdiskursen alla människors lika värde som undersökts i den här studien har vi 

funnit en explicit ideologi med grund i allas människors lika värde utifrån etnisk bakgrund. 

Denna explicita ideologi återfinns i alla de tre bokserierna som utgör materialet för den här 

studien. Vi har valt att kalla den för vikten av att värna om alla människors lika värde oberoende 

av etnisk härkomst.  

I fantasylitteratur är det vanligt att litteraturen visar på fördomar, förtryck och diskrimi-

nering utifrån karaktärernas olika etniska ursprung, detta eftersom handlingen ofta utspelar sig 

i andra världar, med olika typer av varelser och magiska väsen. Den tydligaste kritiken mot 

förtryck och diskriminering återfinns i Korpringarna (Pettersen 2015–2016). Därför kommer 

den användas som huvudexempel i detta avsnitt och de andra två serierna kommer att fungera 

som exempel på bland annat exotifiering och representation. 

I Korpringarna bor och reser Hirka mellan tre olika världar som är bebodda av olika 

varelser. I den första bor ymslingarna, de har magiska krafter och deras yttre kännetecknas av 

att de har en svans. I den andra boken bor hon i människovärlden. I den tredje boken bor hon i 

Dreysíl. De varelserna som bor där kan leva i flera tusen år och är magiska. Deras yttre känne-

tecknas av deras kritvita hy, muskulösa kroppar, ögon utan pupiller och fingrar som slutar i 

klor. De två andra världarna, alltså de fiktiva världarna, har för flera tusen år sedan varit i krig 

med varandra, men under de senaste 2 000 åren inte haft någon kontakt alls. Det är många 

fördomar, skällsord, förtryck och rädslor som har sitt ursprung i det kriget. Myter, legender och 

sagor har vuxit fram och förstärker de fördomar som finns om de andra, de som är annorlunda.  

I likhet med kritiken som förmedlas i böckerna angående ojämlikhet utifrån klass, yttrar 

sig kritiken mot förtryck och ojämlikhet baserat på etniskt ursprung tydligast i den tredje boken 

i trilogin. Följande citat återfinns i början av den tredje boken. Hirka har nyss anlänt till sin 

biologiska fars värld, för att träffa och bo med sina farföräldrar. Hon hämtas vid portalen av 

den ingifta släktingen Skerri. 

Skerri lyfte hakan. Stirrade på henne längs näsryggen som om hon var en idiot. ”Du är 

som de! Titta på dig själv! Du har ögon som de. Du har inga klor. Inga tänder. Du är 

långsam. Vek. Ynklig, som de. Du är mer menskr än Umpiri. Och du talar inget annat 

än djurspråk.  
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Hirka kände hur hon blev stel i ansiktet. Skammen kom krypande, som om hon hade 

förflyttats tillbaka i tiden. Hon var i Elveroa. Med far som alltid försökte gömma undan 

henne eftersom han förstod vad hon var. Med Ilume som avvisade henne när hon frå-

gade om Rime. Hon var monstret. Det svanslösa odinsbarnet. Här också. (Pettersen 

2017:42)  

 

Som det går att utläsa i citatet har Hirka alltid levt med ett förtryck för att hon haft en annan 

etnisk bakgrund. Hirka har under sin uppväxt upplevt hur det är att vara annorlunda och när hon 

har kommit till nya världar har hon fortsatt att uppleva samma sak. Hon har även upplevt hur 

folk i alla olika världar ger uttryck för sina fördomar och rasistiska åsikter.  

Hirka är den karaktär som främst står för den kritik som uttrycks mot den typ av rasism 

som visas i böckerna. Hon kritiserar hur de olika varelserna ser ner på varandra och tillskriver 

varandra negativa egenskaper. Det Hirka vill och menar är att alla är lika mycket värda oavsett 

vilken värld de kommer ifrån, hur deras yttre ser ut eller vilka egenskaper de tillskrivs i sam-

hället baserat på fördomar och rädslor för det som är annorlunda. Följande citat återfinns i slutet 

av tredje boken. Slutstriden ska precis börja och alla samlas för strid i Ymslanden. Hirka har, 

med en arme som består av det som ymslingarna med skällsord kallar de blinda eller de lik-

födda, kommit för att delta i striden. Rime som är en av dem som leder striden i Ymslanden är 

kritisk mot att strida sida vid sida med Umpiri, ”de andra”.     

Hans blick vandrade mellan de blinda, där de stod en bra bit bort med illa dold vaksamhet. 

Hon såg att han mätte dem, värderade dem. Och det var inte så konstigt. De var snabba. Starka. 

De hade hörsel som vargar. [...] Rime knöt händerna. ”Vi kommer förlora viktiga allierade, 

Hirka. Ingen kommer att förstå… det här.”  Han pekade på dem med handen.  

”De behöver inte förstå det. Det är som det är.”   

”Vad är det då? Samarbete med monster?”   

”Jag är en av dem!” [...] 

”Och vad tror du ska hända sedan? Om detta en gång tar slut, hur ser du framtiden då? 

Tänk efter! Ska de stanna här? Tror du att ättlingar kan dela världen med likfödda?”  

Hirka hörde hur hon skar tänder. ”Innan jag är färdig ska alla raser dela alla 

världar. Kraften ska ägas av alla.”  

(Pettersen 2017:421–423) 

 

I ovanstående citat förmedlar Hirka på ett tydligt sätt en av de explicita ideologierna som finns 

i böckerna: att alla människor oavsett ursprung och etnicitet har lika mycket värde och således 

borde ha samma rättigheter och möjligheter. I likhet med den explicita ideologi som analysera-

des utifrån intersektionen klass, propagerar Korpringarna även för alla människors lika värde 

utifrån intersektionen etnicitet. Det är en värdegrundsdiskurs som är genomgående i trilogin 

och rasism är något som kritiseras aktivt i alla tre böckerna.   

Trots att trilogin genom den explicita ideologin, vikten av att värna om alla människors 

lika värde oberoende av etnisk härkomst, tar avstånd från och aktivt kritiserar rasism i olika 

former, utgår den från en vithetsnorm och reproducerar vissa stereotyper. Dessa båda aspekter 

utgör två av trilogins implicita ideologier. Böckerna utgår ifrån en vithetsnorm, vilket betyder 

att alla karaktärer som är av annat etniskt ursprung eller har en annan hudfärg beskrivs utifrån 
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den. Den reproducerar även olika stereotyper som är problematiska. Till exempel har inte mörk-

hyade karaktärer samma självklara rättighet till makt som icke mörkhyade, och om de befinner 

sig i maktpositioner är det för att de exempelvis har mycket pengar eller på annat sätt fått makt. 

Rådsmannen Jarladdin och hans familj ingick inte i det ursprungliga Rådet, de har alltså inte 

fått sin plats i Rådet genom arvsrätt, genom att tillhöra adeln. Det kommer fram att hans förfäder 

köpte sin plats i Rådet. Ett annat exempel på en stereotyp som reproduceras är att mörkhyade 

på olika sätt finns till för att tjäna de vita. Det mest tydliga exemplet på detta är när ledaren för 

Skuggorna (Rådets hemliga arme), Svarteld, dör och offrar sig själv för att Rime ska kunna 

överleva. 

För att arbeta med värdegrundsdiskurser och didaktisk potential i klassrummet är det 

centralt att det finns både explicita och implicita ideologier som kan diskuteras och ställas mot 

varandra. Att reproducera stereotyper är farligt men det kan också fungera som ett ämne för 

diskussion och problematisering i arbete och samtal med elever.        

I de andra bokserierna, Engelsforstrilogin (Bergmark Elfgren & Strandberg 2011–2013) 

och Krönikor från röda klostret (Turtschaninoff 2014–2016), är kritiken mot rasism inte lika 

tydlig. Den explicita ideologin om allas lika värde utifrån etnicitet märks snarare genom försök 

till representation, alltså att författarna använder sig av karaktärer av olika ursprung. I Naondel 

(Turtschaninoff 2016) samlar härskaren Iskan på exotiska kvinnor. I böckerna finns en kritik 

mot hur Iskan och andra män behandlar, exotifierar och objektifierar dessa kvinnor. Men ändå 

exotifieras de i karaktärsbeskrivningarna. Beskrivningarna av de kvinnor Iskan tar med sig hem 

från sina erövringar görs utifrån hudfärg och exotiska drag. Det är även tydligt att den karaktär 

som har mörkast hy är mest exotisk och annorlunda, både till personlighetsdrag och utseende-

mässigt.  

Hon liknade inte någon jag någonsin sett förut, och jag kom att tänka på min herres ord 

om allt exotiskt han fört med sig från Terasu. Flickan var lång och hennes hy mörk och 

hon satt mycket rak i ryggen. [...] I det lockiga håret satt en enda kam [...] Hon såg på 

mig med stora mörka ögon och verkade förstå min fråga. ”Orseola”, svarade hon med 

mörk stämma. Hon var iklädd något exotiskt gyllene plagg som stramade över bröstet, 

och äntligen förstod jag, hon var min herres nya konkubin! (Turtschaninoff 2016:117–

118) 

 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur bokserien i likhet med Korpringarna utgår ifrån en 

vithetsnorm. Representation i litteratur är bra, det gör det möjligt för alla som läser att relatera, 

däremot är det centralt att fundera över och problematisera hur karaktärerna beskrivs och vilka 

roller och egenskaper de tillskrivs, särskilt i arbete med elever och värdegrundsfrågor.    

Även i Engelsforstrilogin arbetar författarna med representation. Den exotifiering som är 

tydlig i Naondel (2016) återfinns inte i samma utsträckning i Engelsforstrilogin, dock framgår 

det tydligt i likhet med Korpringarna att även dessa böcker utgår ifrån en vithetsnorm.  

5.2.3 Intersektion – Genus 

Genus är ett begrepp som används för att beskriva kvinnor och mäns sociala roller och beteen-

den.9 I det analyserade materialet finner vi en rad exempel på sådana roller, och i Krönikor från 

                                                 
9 https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/ 
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Röda klostret (2014–2016) har vi främst tolkat detta genom kvinnornas begränsningar. I bokse-

riens andra del Naondel (2016) framgår kvinnornas begränsningar på ett tydligt sätt. Berättel-

sens antagonist Iskan bygger ett imperium i Ohaddin, den plats där berättelsen utspelar sig. Han 

har en tydlig vision om vad kvinnor ska ägna sig åt. Iskans konkubiner får inte röra sig fritt och 

de får inte heller någon utbildning. Främst utnyttjas kvinnorna som sexslavar.   

Det finns ingenting för mig att göra här. Min herre utnyttjar mig dagligen, men däre-

mellan finns så mycket tid. Tid som bara rinner förbi. Jag går från fönster till fönster i 

mitt lilla rum och ser ut. Lyfter föremål, lägger ner dem igen. Jag har aldrig gått syss-

lolös förr [...] Den nya Garai är inte bra på något [...] Hon provar olika jackor för att se 

vilken som klär henne bäst. Hon kammar sitt hår. Hon lyssnar på palatsets ljud. Hon 

följer med årstidernas växlingar utanför sitt fönster. [...] Hon är värdelös, betydelselös. 

Hon behagar sin herre, hon böjer nacken, hon låter bli att se vakterna i ögonen. (Turt-

schaninoff 2016:98–99) 

Ovanstående citat beskriver slavkvinnan Garais situation i hemmet. Som slavkvinna är hon be-

gränsad till sitt hem och får inte lov att röra sig fritt, till skillnad från Iskan och hans söner som 

rör sig fritt i Ohaddin. Garai har inte tillåtelse att lämna palatset och det är genom detta förbud 

hon bekantar sig med Iskans andra konkubiner och hans enda fru, Kabira. Skillnaden mellan 

Garais förtryck och Kabiras förtryck kan beskrivas ur ett intersektionellt perspektiv. Trots att 

Garai och Kabira båda är kvinnor upplever de olika förtryck som beror på de roller de har i 

Iskans palats. Till skillnad från konkubinen Garai har Kabira andra förmåner i och med att hon 

är Iskans hustru. Hon har makt över konkubinerna och bestämmer bland annat över tilltal och 

hon har egna betjänter. En annan skillnad är att Kabira, genom sin härkomst av hög rang ur ett 

klassperspektiv, har en utbildning som Garai inte har. Kvinnorna är alltså av lägre värde än män 

men utifrån samhällsposition, klass och etnicitet framgår värdeskillnader mellan kvinnornas 

olika roller.  

Kvinnorna i Naondel (2016) påverkas ständigt av det misogyna samhället som färgas av 

den kultur och de normer som existerar i Ohaddin. Iskan hyser oftast en hatisk attityd mot kvin-

norna och anser att deras enda syfte är att föda honom söner. Ett tydligt exempel på det mi-

sogyna samhället är att Iskan inte heller önskar sig några döttrar. 

En mans makt kan mätas i hans söner. Ingen annan är honom så lojal. Ingen annan kan 

fungera som hans förlängda arm. Allianser skapade genom döttrars äktenskap är inte 

att lita på. Jag skall ha dig tills jag planterat en son i ditt sköte. (Turtschaninoff 2016:63)  

 

Döttrar, vad ska jag med dem till? Allt de gör är kostar en man i uppfostran och hemgift. 

Nej, jag skall bara ha söner. Många. Det har jag sett. (Turtschaninoff 2016:90) 

 

Exemplen ovan påvisar Iskans misogyna attityd till kvinnorna och hur han resonerar kring dött-

rars oduglighet. Något som dock sker i Naondel (2016) är att Kabira, som tidigare har fött tre 

söner åt Iskan, blir gravid ytterligare en gång, och får en dotter, Esiko. Innan barnet är fött 

känner hon intuitivt att det är en flicka och väljer trots Iskans förbud att fortsätta bära barnet. 

Detta är genomförbart eftersom Iskans mor Izani, som tidigare har tagit hand om Kabiras söner, 

dör. Hon får chansen att ta hand om sitt eget barn för första gången. För att Iskan inte ska 

upptäcka att han är far till dottern Esiko klär Kabira henne i typiska manskläder och klipper 
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hennes hår kort. Under flera år är Iskan omedveten om Esikos könstillhörighet, han kallar henne 

för pojknamnet Orano och låter henne vara hans lojala högra hand, ända fram till den dag Esiko 

talar om för honom att hon är en flicka.  

”Men jag behöver någon vid min sida. Esiko skall giftas bort så fort hon blir presenta-

bel. Jag letar som bäst efter en god kandidat. Någon som kan ta över efter Korin. Någon 

som är fullständigt lojal mot mig.”   

”Men jag är lojal, far! [...] Jag har tjänat dig väl. Du har lyssnat till mina råd, jag vet 

allt om ditt rike. [...] Far, jag ber dig, låt mig besöka källan igen. Låt mig visa dig mitt 

värde.”   

Iskan vände sig långsamt mot henne. [...]  

”Du har ljugit för din far och herre. Tala inte med mig om lojalitet. Tala inte till mig 

över huvud taget. Du kan skratta dig lycklig över att du fortfarande lever. Det gör du 

endast för att fylla en funktion. Du skall giftas bort.”   

(Turtschaninoff 2016:285) 

 

Trots att Esiko hela livet har levt som Iskans son kan han alltså inte tolerera hennes könstillhö-

righet. Hennes ”manliga” egenskaper som hans högra hand duger inte längre när han ser henne 

för vad hon är, en oduglig kvinna, en oönskad dotter som måste giftas bort för att han ska kunna 

bli av med henne och hitta en bättre arvinge. Detta är ett tydligt exempel på det misogyna sam-

hället i Naondel (2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Det misogyna samhället i Naondel kan liknas vid en situation i Engelsforstrilogin när 

vattenhäxan Linnéa har trakasserats genom att få sin lägenhet saboterad av Erik Forslund och 

hans kompanjoner. Erik Forslund är tillsammans med Ida Holmström Engelsforsskolans 

främsta mobbare. Under hela sin skolgång har de inte bara trakasserat Anna-Karin och Linnéa 

utan alla som har fallit utanför ramen för det normala. Erik är populär och karismatisk och är 

duktig på att upprätthålla en god fasad nära äldre människor. Av Engelsforsinvånarna betraktas 

han som en hjälte. Efter sabotaget av Linnéas lägenhet jagar Erik och hans vänner Linnéa, som 

fastnar på en bro mitt emellan Erik, Kevin och Robin. När Linnéa jagas hör hon tydligt vad Erik 

tänker. 

...jag ska döda dig din jävla hora, din jävla fitta, jag ska döda dig. (Bergmark Elfgren 

& Strandberg 2012:401) 

 

Exemplet ovan visar Erik Forslunds förakt mot Linnéa. Det framkommer tydligt att han är be-

redd att ta livet av henne för att han hatar henne. När tanken slår honom att Linnéa kom hem 

tidigare fylls han av en glädje över att kunna göra henne illa. Erik tvingar Linnéa att hoppa från 

bron, men hon överlever både fallet och trakasserierna. Hon bestämmer sig även för att poli-

sanmäla händelsen. I rättegången mellan henne och Erik Forslund erkänner han sitt brott och 

förklarar sina tankegångar om Linnéa. 

 

Eriks leende falnar. Han ser allvarligt på åklagaren.  

”Jag ville ta chansen”, säger han.  

”Vilken chans?”  

”Att döda henne”   
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Eriks ord hänger kvar i salen [...] ”Jag hade gärna hållit på länge, men det hade ju 

kunnat komma en bil eller nåt. Det var en sån jävla rush att se henne rädd. Och att se 

henne hoppa, det var en sån jävla känsla av makt.” [...]  

”Varför hatar du Linnéa Wallin” säger Ramström med nästan smeksam stämma.  

”För att hon är en liten hora som går runt och tror att hon är märkvärdig”, säger 

Erik. ”Sånt kan man ju bara inte tolerera.”   

Han ler kallt.  

”Såna måste helt enkelt utrotas.”   

(Bergmark Elfgren & Strandberg 2013:580–581) 

 

Det misogyna samhället i Naondel (2016) skiljer sig från det misogyna samhället i Engels-

forstrilogin (2013–2016). Iskan hyser ett förakt mot alla kvinnor oavsett klass medan Erik Fors-

lund beter sig illa mot specifika personer. I detta fall anser han att Linnéa är en ”märkvärdig 

hora” som han inte kan tolerera.   

Liksom i Krönikor från Röda klostret proklamerar även Engelsforstrilogin för ett jäm-

ställt samhälle ur ett genusperspektiv, mellan kvinnor och män men också mellan unga och 

äldre. Detta exemplifieras genom situationer som inte är jämställda. Ett sådant exempel är när 

Linnéa har överlevt trakasserierna på bron och hon går tillsammans med några av sina vänner 

tillbaka till sin förstörda lägenhet. De hinner inte vara där länge förrän polisen Nicke, Vanessas 

styvpappa, kommer in i lägenheten. Nicke antar på en gång att det är Linnéa själv som har 

förstört sin egen lägenhet.  

Och medan Nicke ställde sina rutinmässiga frågor till dem hörde hon hela tiden hans 

tankar, kände hans förakt. Sådan far, sådan dotter. Nästa generation av slödder i Eng-

elsfors.  

”Jahapp”, säger han till Linnéa. ”Du verkar ju vara i högsta grad levande. Och 

här har det gått vilt till. Du fortsätter i farsans fotspår, ser jag.” [...] 

”Det har varit inbrott”, säger Linnéa. ”Jag skulle precis ringa polisen.”   

”Det är det redan andra som har gjort. Dina grannar bland annat. Från grannhu-

sen till och med.” [...] 

Hans tankar glider vidare till besöket på centret. Erik, Robin, Kevin och Rickard var 

där. Spelade oförstående. Nicke letade inte efter bevis mot dem. Tvärtom. Han ville 

bara få det bekräftat att det här var ett stort jävla spratt. [...] 

”Jag tror att du och dina polare har haft fest” , säger han. ”Det spårade ur och ni be-

stämde er för att göra livet surt för några stackars killar som ni hatar.” 

(Bergmark Elfgren & Strandberg 2012:418–419)  

 

Ur ett intersektionellt perspektiv är det intressant att tolka Nickes skeptiska inställning till Lin-

néa. Anledningen till att Nicke tar Erik Forslunds parti kan analyseras utifrån klass. I citatet 

framgår det att Nicke har en tydlig bild av Linnéas bakgrund, att hon är av samma ”skrot och 

korn” som sin alkoholiserade pappa. Därför kan hon anses vara mindre trovärdig än Erik, som 

har en högre social ställning än Linnéa ur ett klassperspektiv. Det kan också tolkas utifrån kön 

och ålder, att Nicke betraktar Linnéa som en barnunge med ett omoget beteende som lägger 

skulden på någon annan. Eftersom Nicke är äldre och man, förväntas han dessutom ha rätt i sitt 

antagande om Linnéas saboterade lägenhet. Detta går även att koppla till ett ojämställt samhälle.      
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Även i Korpringarna (2015–2017) propageras det för ett jämställt samhälle, här ur ett genus-

perspektiv. Karaktären Damayantis förhållande till män är ett bra exempel på hur hon behöver 

använda sin list för att överleva män och deras våld i ett icke jämställt samhälle. Damayanti är 

danserska och uppträder främst för män. För att män inte ska trakassera, skada eller våldta 

henne använder hon sig medvetet av de fördomar folk sprider om henne. 

Jag är tvungen till det, eftersom män behöver tro att jag är stark. Jag är fortfarande i 

livet tack vare att de alla tror olika saker. Några tror att jag är en förförerska, och låter 

mig vara ifred av den anledningen. Andra tror att jag är lika stark som jag är mjuk. Det 

finns till och med de som tror att jag föredrar kvinnor, och låter mig vara på grund av 

det. Min styrka är att veta vilken sorts man det är jag har framför mig, så att jag kan 

göra det jag behöver för att överleva. Jag vill dansa, utan att bli tagen med våld. Utan 

att sluta i floden. Så ja, jag är en stark kvinna. Men du vet bättre än de flesta att styrka 

inte är detsamma som oräddhet. Jag har varit tvungen att göra många saker för att rädda 

mitt eget skinn. (Pettersen 2015b:190) 

 

Damayantis situation kan kopplas till intersektionalitet. Med anledning av hennes låga sam-

hällsposition vill andra sällan vistas i samma rum som hon och sett till sitt yrke är hon i behov 

av att skydda sig från män. Damayantis rykte om att vara bisexuell kan också bidra till de roller 

hon tillskrivs och tar. Föraktet mot henne kan även grunda sig i hennes etniska bakgrund som 

skiljer sig från andras. Det utanförskap som Damayanti får utstå på grund av sin klass, sitt yrke, 

sin sexualitet och etniska bakgrund är givetvis något som inte ska förekomma i ett jämställt 

samhälle.  

Vi har tolkat det som att samtliga böcker som utgör det valda materialet, på ett eller annat 

sätt, påvisar samma typ av explicit ideologi: vikten av ett jämställt samhälle och allas rätt till 

ett samhälle på jämställda grunder. I Krönikor från Röda klostret visar det sig genom kritik mot 

det misogyna samhället medan i Engelsforstrilogin exemplifieras det bland annat genom usla 

förhållanden mellan äldre människor som misstror yngre flickor men förlitar sig på yngre poj-

kar. I Korpringarna framträder istället vikten av ett jämställt samhälle genom hur kvinnor måste 

behöva läsa av män för att kunna överleva.   

Det som står i kontrast till den explicita ideologin i böckerna och som utgör böckernas 

implicita ideologi märks i de objektifierande beskrivningarna av kvinnliga karaktärer. Ur ett 

genusperspektiv är flertalet kvinnliga karaktärer i böckerna stereotypa och några objektifieras 

på ett icke-jämställt sätt. Trots att vi har tolkat det som att författarna gör ett försök till igen-

kännande genom beskrivningen av kvinnliga karaktärer anser vi att det dels är missvisande, 

dels strider mot målet att uppnå ett jämställt samhälle. För att exemplifiera detta jämförs nedan 

två karaktärer från Engelsforstrilogin, Minoo Falk Karimi och Vanessa Dahl, ur ett genusper-

spektiv.  

Minoo Falk Karimi har den stereotypiska rollen ”den introverta smarta tjejen”. Hon är 

ensambarn och bor tillsammans med sina högt utbildade föräldrar i Engelsfors finaste villaom-

råde där hon har haft en trygg uppväxt. Minoo beskrivs som smart, harmlös och något snorkig. 

Hon anser inte att hon har något gemensamt med andra personer i sin egen ålder, och därför har 

hon heller inget stort socialt liv men är en sådan person som trivs med det. Minoo förväntas 

vara tyst, ordningsam och få högsta betyg. Vanessa Dahl däremot beskrivs som Minoo Falk 

Karimis raka motsats. 
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Det första Minoo ser är Vanessa Dahl som står och hänger vid Jari Mäkinen som går i 

trean. Han pratar ivrigt med henne, men hon verkar mest irriterad. Vanessa, Minoos 

raka motsats: snygg, högljudd, blonderad, högst upp på skolans sexigaste-lista i nian. 

Hon har på sig vita minishorts och skor i samma färg. Spetsen på hennes push-up behå 

sticker upp ur linnets urringning. (Bergmark Elfgren & Strandberg 2011:28) 

          

I jämförelse med Minoo har Vanessa Dahl den stereotypiska rollen ”skolans sexigaste party-

prinsessa”. Hon bor i en lägenhet med sin mamma, sin styvpappa och sin lillebror. Hennes 

familjerelation är komplicerad och kommer sällan överens med sin mamma och styvpappa. Till 

skillnad från Minoo beskrivs Vanessa som en extrovert person; hon är populär, sexig och social. 

Killar på skolan flockas kring henne trots att hon redan har en pojkvän. Ett socialt liv med 

många fester, vänner och hennes pojkvän Wille är viktiga delar i Vanessas liv. Hon förväntas 

vara sprudlande glad och korkad. Hon blir sedd av andra, främst av tjejer, som överdrivet sex-

uellt utåtagerande och blir därför kallad slampa. 

Hon vänder sig om. Vanessa har med sig hela sitt patetiska patrask.  

”Hon lär ju ha legat med alla dom där killarna”, säger Felicia. ”Säkert tjockisen 

också.”  

Ida och Julia fnissar. Men killarna är tysta. Stirrar på Vanessa som böjer sig fram 

i sina minimala bikinitrosor och breder ut en handduk. Hon är perfekt solbränd på det 

där sättet som Idas pigment aldrig tillåter.  

”Snygg utväxt”, säger Ida.  

Vanessa har flera centimeter mörkbrunt hår under det vitblonda trasslet.  

(Bergmark Elfgren & Strandberg 2012:35)   

           

Vanessa Dahl blir objektifierad på två olika sätt; av tjejer ses hon som en slampa som har legat 

med hela skolan, av killarna betraktas hon som ett sexobjekt. I Korpringarna förekommer 

samma typ av objektifiering av Damayanti. Till skillnad från bokens beskrivningar av manliga 

karaktärer utmärks Damayantis för sin kropp snarare än för sin mentalitet.  

Han följde Damayantis rörelser. Smidiga nog för att imponera på en Skugga. Hon var 

naken. Helt och hållet. Kroppen var målad i orange och rött. Eldtungor slickade brösten 

och sidorna. Färgerna blev mörkare och mörkare tills de stupade ner mot hennes skrev 

där de blev svarta. [...] Männen runt honom ropade och applåderade. Svettiga ansikten 

glänste i mörkret. Kanske mest för att man nu kunde ana en ljusare reva i det svarta 

mellan hennes lår. (Pettersen 2015b:185–186)  

 

Exemplet ovan visar hur Damayantis kropp alltid står i centrum för hennes beskrivning. På 

samma sätt som Vanessa Dahl i Engelsforstrilogin dyrkas Damayantis av män för sitt yttre. 

Hon förväntas vara förförande, mjuk och upphetsad.  

Vi menar att dessa stereotypiska kvinnoroller kan bli missvisande. I Engelsforstrilogin 

beskrivs Vanessa som en lättklädd, billig sexuellt upphetsad tjej – vilket inte stämmer överens 

med hennes riktiga jag. I Korpringarna är Damayanti snarare objektifierad än beskriven som 

en person. Vi menar att framställningen är problematisk ur ett jämställdhetsperspektiv och att 

det utgör en implicit ideologi. I samtal om genus och jämställdhet med elever på gymnasiet 

anser vi att detta utgör en stor didaktisk potential. Detta behöver problematiseras för att elever 
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ska få kunskaper om hur människan tilldelas och tar sociala roller och hur ojämlikhet mellan 

dessa kan motarbetas.     

5.2.4 Intersektion – Hbtq och sexualitet  

Intersektionen hbtq och sexualitet faller under värdegrundsdiskursen alla människors lika 

värde, eftersom Skolverkets (2011) läroplan tydligt framhåller hur kränkande behandlingar gäl-

lande identitet och sexualitet inte ska tolereras.    

I det material som har analyserats representeras flera typer av och syner på sexualitet 

Alla människors rätt till att varken bli kränkt eller diskriminerad oavsett sexuell läggning tolkar 

vi som explicita ideologier. Engelsforstrilogin och Krönikor från Röda klostret beskriver både 

heterosexuella och homosexuella relationer mellan karaktärer som tolereras av andra gestalter 

i böckerna. Ett av de främsta exemplen på homosexuella förhållanden utgörs av Linnéas och 

Vanessas relation i Engelsforstrilogin. Deras kärleksrelation växer fram över tid och det tar 

längre tid för Vanessa att inse detta eftersom hon, under hela sitt liv, har förutsatt att hon är 

heterosexuell. Paret försöker hålla sin relation hemlig, men när Linnéas och Vanessas vänner 

upptäcker kärleksrelationen är deras reaktion positiv. Parets kärlek till varandra accepteras av 

de andra. 

Minoo fångar upp Linnéas blick och kan inte låta bli att le. Hon är så glad för Linnéas 

skull. Och för Vanessa. Så glad att hon skulle kunna sprängas. Men Anna-Karin ser 

helt chockad ut. Hon snyftar till och sjunker ihop på golvet med ryggen mot väggen. 

[...]  

”Vad är det?” säger Minoo. [...]  

”Jag...är...så...glad”, hulkar hon. [...] ”För att äntligen händer det nåt bra, snyftar hon. 

”Det här är det första bra... som hänt på jättelänge.”   

(Bergmark Elfgren & Strandberg 2013:151) 

 

Exemplet ovan visar en tydlig positiv attityd och acceptans för homosexualitet. Anna-Karin blir 

så uppfylld av nyheten att hon gråter av lycka. Homosexuella relationer mellan kvinnor repre-

senteras även i Naondel (2016). Estegi och Sulani inleder en kärleksrelation på Menos efter att 

de har flytt Iskans herravälde i Ohaddin. Det intressanta med deras relation är att de kan avla 

barn trots att båda är kvinnor, detta för att Estegi är intersexuell. 

”Estegi och Sulani har varit älskande länge, Kabira. Det vet du ju.”   

Jag fnös. ”Men där jag kommer ifrån kan två kvinnor inte avla barn.”   

”Men Estegi är inte kvinna, visste du inte det?”   

Jag försökte dämpa min häpnad. ”Menar du att hon är en man? Garai har ju sagt 

att män inte är tillåtna på ön.”   

Daera skrattade. ”Nej, hon är kvinna. I sitt hjärta, och det är vad som räknas. 

Men hennes kropp är inte en kvinnas. Eller en mans. Hon har lite av båda.”  

Så Sulani är havande, och vi skall få ett nytt spädbarn under vårt tak. Jag ser fram 

emot det.”   

(Turtschaninoff 2016:351–352)    
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Även i denna situation accepteras Estegis och Sulanis relation av resterande systrar på ön. Sna-

rare väcks en förvåning hos Kabira över att två kvinnor kan avla barn, inte över deras kärleks-

relation. I likhet med tjejerna i Engelsforstrilogin accepteras homosexualiteten utan följdfrågor. 

Ett liknande exempel på acceptans återfinns i Korpringarna. Skillnaden är dock att det inte 

förekommer någon konkret kärleksrelation, däremot beskrivs och accepteras en kärleksrelation 

mellan två män. I den sista delen av trilogin introduceras läsaren till Siaren i Dreysil, den värld 

där Hirka har sitt ursprung. Siaren beskriver i en diskussion med Hirka om hans kärlek till 

karaktären Naiell, som är bror till Hirkas biologiska far Graal. 

”Du måste ha hatat honom mer än någon annan”, sa hon [...]  

Han skakade på huvudet under huvan. ”Nej”, viskade han hest. ”Nej, jag älskade ho-

nom.”  [...] ”Älskade honom mer än…” Han hittade tydligen ingenting att jämföra med. 

”Jag älskade honom”.   

(Pettersen 2015b:314)    

    

Liksom i tidigare exempel accepterar även Hirka Siarens kärlek till Naiell utan invändningar. 

Hon betraktar relationen lika självklart som sin egen kärlek till Rime. Detta blir intressant när 

kvinnors inställning till homosexualitet sätts i jämförelse med mäns inställning till andra sexu-

aliteter än den heteronormativa. I Korpringarna och Engelsforstrilogin framkommer det inte 

bara en acceptans för hbtq utan även en negativ attityd till homosexuella förhållanden. Detta 

exemplifieras genom uttalanden. Nästan samtliga fall av negativa uttalanden rörande homosex-

ualitet i bokserierna utgörs av manliga karaktärer. Det första exemplet är taget från Korpring-

arna där den onda karaktären Urd beskriver sina tankar om sig själv när han använder en scarf 

för att dölja ett sår på halsen.  

Visserligen fick det honom att se ut som en man som attraherades av män. En fjollig 

idiot. Men det kunde inte hjälpas. Scarfen dolde märket som ingen fick se idag. (Pet-

tersen 2015a:337)  

 

Till skillnad från tidigare kvinnliga karaktärers tolerans mot homosexualitet visar exemplet 

ovan indirekt vad den manliga karaktären Urd anser om homosexuella män. Attityden är di-

stinkt negativ och citatet kan tydligt tolkas som att Urd på ett självklart sätt likställer homosex-

uella män som fjolliga idioter. Samma typ av nedvärderande ton gentemot homosexualitet an-

vänds frekvent i Engelsforstrilogins skolmiljö, främst av de populära killarna men även ibland 

av tjejerna. Detta framkommer främst genom nedvärderande ord i ett tydligt syfte att kränka. I 

följande första exempel uttrycker ungdomen Robin en avsky mot Linnéa. Robin är en av Erik 

Forslunds kumpaner och en av skolans mest populära och tuffa killar. I det andra exemplet 

diskuterar två av skolans populäraste tjejer anledningen till Elias Malmgrens plötsliga bortgång.        

”Den där fitt-Linnéa” [...] ”Vi borde visa den där jävla flatan”, väser Robin. (Bergmark 

Elfgren & Strandberg 2011:78)  

 

”Jag tror att han var bög”, säger Felicia. ”Ja, dom tar självmord ofta har jag läst”, fyller 

Julia i. (Bergmark Elfgren & Strandberg 2011:39) 
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Båda citaten visar tydligt användningen av orden flata och bög i negativ betydelse. Orden an-

vänds för att kränka och nedvärdera, eller som i Felicias fall, som en ursäkt för att förklara ett 

beslut. I Engelsforstrilogin är det även tydligt att skällsorden används som identitetsmarkörer 

och ofta i situationer som inte har någonting med sexualitet att göra. Exemplen och orden sätter 

en tydlig prägel på vad ungdomarna anser om andra elever som inte faller inom ramarna för det 

sexuellt normativa.            

Vi har tolkat det som att böckernas gemensamma explicita ideologi är alla människors 

rätt till att inte bli kränkt eller diskriminerad oavsett sexuell läggning. Detta har vi tolkat genom 

de homosexuella relationer som finns representerade i böckerna och ses som positiva samt att 

de personer som uttalar sig negativt om homosexualitet kritiseras. Trots att attityden till hbtq- 

personer inte alltid tolereras, främst av manliga karaktärer, gör romanerna ett försök till att 

frångå ett heteronormativt samhälle som ska avspegla verklighetens sexualiteter. Det vi dock 

har uppmärksammat i Engelsforstrilogin är att homosexuella relationer beskrivs på ett an-

norlunda sätt i förhållande till heterosexuella relationer. Detta är således en implicit ideologi – 

homosexualitet förekommer som ett försök till representation och igenkännande men deras re-

lationer beskrivs ibland på ett annat sätt. Ett sådant exempel tar sig uttryck när karaktären Ida 

bevittnar en intim stund mellan Linnéa och Vanessa. Detta sker när Ida befinner sig i ”Gräns-

landet”, den värld Ida kommer till när hon dör.  

Vanessa och Linnéa halvligger i soffan, lutade mot var sitt armstöd. De har slingrat 

benen om varandra. [...] Har de blivit helt sjuka i huvudet? [...] Och Linnéa drar Va-

nessa intill sig, så att Vanessa ligger ovanpå henne. De fortsätter kyssas. Långsamt. 

Mjukt. Deras läppar liksom smeker varandra. Och var är Linnéas händer egentligen? 

Ida vill absolut inte se dem ha sex. (Bergmark Elfgren & Strandberg 2013:308)  

 

Exemplet påvisar hur Ida beskriver synen av Linnéa och Vanessa som rubbad och hon vill 

definitivt inte se mer av paret. Detta kan jämföras med beskrivningen av när Vanessa har be-

traktat en intim stund mellan Linnéa och Jonte, innan hon själv blir tillsammans med Linnéa. 

Medan Ida beskriver Linnéas och Vanessas relation som att de är ”helt sjuka i huvudet” beskri-

ver Vanessa scenen mellan Linnéa och Jonte som ”härligt kul och spännande” (Bergmark Elf-

gren & Strandberg 2011:214).   

Skillnaderna i de båda formuleringarna är självklara. Vi menar att materialets explicita 

ideologi är alla människors rätt till att inte bli kränkt eller diskriminerad oavsett sexuell lägg-

ning. De implicita ideologierna är dock att icke heteronormativa relationer beskrivs på ett an-

norlunda sätt. Ett sätt att belysa detta i undervisning med gymnasieelever är att skapa möjlig-

heter för diskussion om hbtq, identiteter och heteronormativitet i klassrummet. 

5.3 Mänskliga rättigheter 

I det här tredje och sista avsnittet i resultatanalysen presenteras och analyseras materialet utifrån 

värdegrundsdiskursen mänskliga rättigheter, som är en av tre stora värdegrundsdiskurser som 

finns med i den lästa litteraturen. De aspekter som lyfts fram och analyseras inom den här vär-

degrundsdiskursen är människolivets okränkbarhet och individens frihet. Dessa kommer att 

analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på den didaktiska potential de inne-

har.  
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5.3.1 Människolivets okränkbarhet 

Människolivets okränkbarhet är en värdegrundsdiskurs som är genomgående i hela det stude-

rade materialet, och en explicit ideologi som är tydlig i alla böckerna. Den explicita ideologi 

som presenteras i det här avsnittet av resultatanalysen är vikten av att värna om människolivets 

okränkbarhet. Resultatet som presenteras här kommer att inledas med ett huvudexempel från 

Krönikor från Röda klostret (Turtschaninoff 2014–2016). Detta följs av ett exempel ur Engels-

forstrilogin (Bergmark Elfgren & Strandberg 2011–2013) och sedan ett exempel ur Korpring-

arna (Pettersen 2015–2016). De implicita ideologierna kommer i detta avsnitt att presenteras 

sist, eftersom både de explicita och de implicita ideologierna inom denna värdegrundsdiskurs 

är liknande i alla tre serierna.    

Båda böckerna i Krönikor från Röda klostret belyser vikten av att värna om de mänskliga 

rättigheterna och människolivets okränkbarhet. Det finns en tydlig explicit ideologi som beto-

nar detta, vilken är vikten av att värna om människolivets okränkbarhet. I bägge böckerna skrivs 

denna explicita ideologi fram genom att författaren beskriver det förtryck som huvudpersonerna 

lever i och de kränkningar de upplever. I Maresi (Turtschaninoff 2014) beskrivs den tortyr som 

flera av flickorna som sökt sin tillflykt till klostret har fått utstå i sina hemländer. Den beskriver 

hur deras ärr ser ut, den smärta de kände och de känslor och rädslor som präglar deras liv efter 

att de flytt. I Naondel (Turtschaninoff 2016) är denna explicita ideologi ännu mer central. Alla 

kvinnorna i boken upplever kränkningar av sina mänskliga rättigheter, de utsätts för våldtäkter, 

för tortyr och de ser hur deras familjemedlemmar mördas. De blir även tvingade att bevittna 

offentliga avrättningar som sker under extrema former.  

Det finns en mängd olika citat och exempel som skulle kunna användas för att exempli-

fiera och analysera den explicita ideologin om människolivets okränkbarhet. Det citat som valts 

ut visar tydligt den utsatthet en av huvudkaraktärerna upplever i och med att hon inte har be-

stämmanderätt över sin egen kropp, havandeskap eller sitt liv. Exemplet återfinns i början av 

Naondel (Turtschaninoff 2016). Kabira, Iskans fru, har precis berättat för honom att hon är 

gravid med hans barn och han har sett att det är ett flickfoster. Som nämnts i genus-avsnittet 

vill inte Iskan ha döttrar och följande scen i boken utspelar sig på grund av det. 

Jag kunde inte röra mig. Jag stod fastfrusen och stirrade på skålen i Iskans hand. Han 

gav till ett otåligt läte och fattade om mitt bakhuvud med sin ena stora hand. Han ryckte 

mitt huvud bakåt och pressade skålen mot mina läppar. Vätska skvalpade mot mina 

tänder, sipprade in i min mun. Rann ner för mitt svalg. Jag gav upp. Jag gav efter. Jag 

drack. [...] Barnet lämnade min kropp under de följande tre dagarna. Jag kommer inte 

ihåg mycket av den tiden. Feber rasade i min kropp och brände bort de sista resterna av 

min kärlek. Jag minns blod, massvis med blod. (Turtschaninoff 2016:50–51)   

 

Detta är ett tydligt exempel på hur Iskan kränker Kabiras mänskliga rättigheter. Han tvingar 

henne, rent fysiskt, att göra en abort varje gång hon väntar ett flickfoster. Genom att beskriva 

denna typ av händelser förmedlar boken en tydlig explicit ideologi som har sin utgångspunkt i 

att värna om människolivets okränkbarhet, alltså att ingen har rätt att tortera, mörda eller på 

detta vis frånta någons rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. 
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I Engelsforstrilogin (Bergmark Elfgren & Strandberg 2011–2013) framkommer denna explicita 

ideologi i likhet med i Naondel (Turtschaninoff 2016) genom att händelser och situationer som 

strider mot och kränker de mänskliga rättigheterna beskrivs. I resultatavsnittet som berör de-

mokrati och makt beskrivs det hur ungdomarna i böckerna gör uppror mot Rådet. De litar inte 

på Rådet och anser dem vara odemokratiska. En av anledningarna till detta är att de för att styra 

och bestämma över den magiska världen och alla häxor i den inte respekterar de mänskliga 

rättigheterna. Det bedrivs exempelvis tortyr under rättegångar och Rådet har rätt och möjlighet 

att mörda vem som helst om de anser det nödvändigt. Adriana Lopez, som är rektor på skolan 

och utsänd av Rådet, är ett bra exempel på hur Rådet inte respekterar människolivets okränk-

barhet. När hon var ung, bestämde hon sig för, tillsammans med sin pojkvän, att lämna Rådet. 

Det beslutet resulterade i att hon torterades och han blev avrättad. Detta handlande presenteras 

och ses som förkastligt av huvudkaraktärerna i böckerna.  

Människolivets okränkbarhet som explicit ideologi, betonas även i Korpringarna (Petter-

sen 2015–2016) utifrån hur makthavarna använder sig av mord och tortyr för att styra landet. 

Huvudpersonen Hirka blir i första boken torterad, förföljd och mordhotad för att hon är an-

norlunda. I tredje boken blir hon misshandlad och levande begravd. Detta är händelser som 

kritiseras både direkt och indirekt. Hirka kritiserar även andra folks lättvindighet när det kom-

mer till att bruka våld och ta liv. Hon förmedlar genom detta den explicita ideologin om män-

niskolivets okränkbarhet.        

För att använda didaktisk potential som metod för att studera litteratur är det centralt att 

hitta implicita ideologier som skapar ett motsatsförhållande till de explicita ideologierna. Uti-

från värdegrundsdiskursen mänskliga rättigheter har en implicit ideologi kunnat utrönas i alla 

tre bokserierna. Den implicita ideologin rörande människolivets okränkbarhet är, att våld, tortyr 

och mord ses som okej och berättigat om det är nödvändigt för överlevnad eller för att huvud-

personerna ska kunna uppnå ett högre syfte, exempelvis rädda en vän, eller världen. I Korp-

ringarna finns ett tydligt exempel på detta motsatsförhållande. Hirka kritiserar hur hon själv 

blir behandlad, att Rådet låter tortera henne. Men i slutet av boken lemlästar hon Urd genom att 

hugga av honom svansen. 

Hirka lyfte svärdet och gick mot honom. Han kröp undan från henne som ett skadat 

djur. Vild i blicken. Hirka hörde sin egen röst inne i huvudet. 

Man kan inte bara döda folk hur som helst! 

Urd kom på fötter igen, och hon högg till med svärdet. Hans svans låg kvar på 

marken och slingrade sig. Urd skrek av smärta. [...] 

De borrade in klorna i hans axlar, släpade honom med sig bakåt, in mellan stenarna och 

försvann. Hon hörde honom skrika långt efter att de hade lämnat denna världen. Skrika 

från ingenting. Från ingenstans. (Pettersen 2015a:607) 

 

Trots att kränkningar av de mänskliga rättigheterna kritiseras och den explicita ideologin vikten 

av att värna om människolivets okränkbarhet är tydlig i alla de lästa böckerna ses ändå våld 

som rättfärdigat i specifika situationer. Detta är ett motsatsförhållande som kan diskuteras och 

problematiseras i undervisning med elever och utgör således en del av den didaktiska potential 

som alla de böcker som utgör materialet för den här studien innehar.  
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5.3.2 Individens frihet 

De mänskliga rättigheterna är som tidigare nämnts en av de värdegrundsdiskurser som är ge-

nomgående i hela det studerade materialet. I föregående avsnitt presenterades resultat utifrån 

rubriken människolivets okränkbarhet. En annan aspekt inom mänskliga rättigheter som Skol-

verket (2011) betonar i värdegrundsformuleringen är individens frihet. Den explicita ideologi 

som presenteras i det här avsnittet av resultatanalysen är vikten av att värna om individens frihet 

och rätten till självbestämmande. Denna explicita ideologi återfinns i alla tre bokserierna och 

därför presenteras och analyseras exempel ur samtliga. 

I Naondel (Turtschaninoff 2016) inskränks kvinnornas frihet på en mängd olika sätt oav-

sett vilken status de har i samhället. Kabira som är Iskans fru får under en period varken lämna 

huset eller prata med någon hon möter. Hon får inte heller uppfostra och umgås med sina barn 

utan beviljad rätt att träffa dem under särskilda förhållanden. Flera av kvinnorna har blivit kid-

nappade och tillfångatagna och har därmed ingen frihet alls, de är slavar som inte har någon rätt 

till självbestämmande. Det beskrivs även i boken hur de inte har frihet att vara sig själva. Garai 

berättar hur hon skapar en ny identitet för att passa in och överleva, hon skalar bort allt som är 

”hon”, prästinnan, dottern, jägaren och vandraren för att bli foglig, medgörlig och därmed också 

överleva.  

Som beskrivits i tidigare delar av det här arbetet flyr kvinnorna till slut från Iskan och 

hans rike. De kämpar för sin frihet och för att slippa det förtryck och de kränkningar som de får 

utstå. Genom att författaren beskriver bristen på frihet och hur den bristen motiverar kvinnornas 

flykt och kampen för frihet, tydliggörs den explicita ideologin vikten av att värna om individens 

frihet och rätten till självbestämmande. Följande citat utspelar sig i slutet av Naondel (Turt-

schaninoff 2016) när kvinnorna precis är på väg att inleda flykten. 

”Vilken sorglig syn! Vad tror ni att ni håller på med?”  

Sulani stelnade till. Hon kom fram till mig och lutade sig över mig. 

”Vi lämnar denna förbannade plats”, sa hon sammanbitet. ”Vi har fått nog av att be-

handlas som djur.”  

”Ni kommer inte att komma långt.”  Jag skakade på huvudet. ”Hur skulle fyra 

ensamma kvinnor kunna undkomma Iskans makt och galenskap?”  [...] 

Estegi såg fortfarande på mig med en fri kvinnas blick. Hon använde mitt namn som 

om vi vore jämlikar. ”Kabira, vi har förberett denna flykt länge. Vi har en båt.”  

Clarás gjorde en rörelse som för att hejda henne, men Estegi skakade på huvudet. 

”Kabira är lika mycket fånge här som vi. Och Garai”  [...] ”Du kanske inte ser buren så 

som vi ser den, Kabira. Men den finns. Och du kan bli fri.”  

”Fri?”  Jag skrattade och hörde hur bittert och skadat mitt skratt lät. ”Fri? Det 

finns ingen frihet, Estegi. Inte för mig. Inte från det som håller mig fången.”  

”Ja det gör det, Kabira.”  Hon lade sin hand på min arm. ”Det finns frihet, även 

för dig.”   

(Turtschaninoff 2016:302–303) 

 

Citatet är ett tydligt exempel på hur denna värdegrundsdiskurs framskrivs i boken. Kvinnornas 

vilja att bli fria och deras ifrågasättande av Iskans handlande och deras kamp för frihet är en 

central del i boken och är därmed en tydlig explicit ideologi som går att sätta i relation till 

individens rätt till frihet i ett demokratiskt samhälle.  
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Även i Korpringarna är denna värdegrundsdiskurs tydlig. I sista boken i trilogin Kraften (Pet-

tersen 2016) beskrivs en samhällsgrupp som är slavar åt en annan, de kallas de fallna. De har 

blivit ”fallna” eftersom de tidigare i sina liv har dödat någon. Oavsett orsak blir straffet för 

mord av någon inom den egna folkgruppen att personen i fråga blir fråntagen sin frihet och sina 

rättigheter. De fallna används av den högsta samhällsklassen till vad som helst, bland annat kan 

de, trots att lagen förbjuder mord, beordras att mörda. De förväntas mörda på beställning och 

sedan även ta straffet för mord, som i deras fall betyder döden, trots att de inte hade något annat 

val än att lyda order. I likhet med kvinnorna i Naondel börjar de fallna i slutet av Kraften sträva 

efter och strida för sin frihet.  

I Engelsforstrilogin yttrar sig frihetsdiskursen på ett annat sätt. Några av karaktärerna i 

den boken berövas rent fysiskt möjligheten att tänka och agera som de vill. Genom magi binds 

Adriana Lopez till Rådet efter att hon har försökt lämna dem och leva sitt liv i frihet. Magin gör 

att hon är bunden till dem och inte har möjlighet att vare sig prata om, tänka eller utföra hand-

lingar som de inte skulle ha gett sitt godkännande till. Detta är något som kritiseras av tjejerna 

som är med i Cirkeln och de försöker på flera olika sätt att hjälpa Adriana att bli fri från Rådet. 

Frihetsdiskursen blir även tydlig när de häxor som kan påverka andra genom tankekraft får 

personer i sin omgivning att göra saker de egentligen inte vill eller har tänkt sig att göra. De 

använder sina förmågor för att frånta andra personer deras rätt till självbestämmande. Exem-

pelvis blir två av häxorna tvingade att begå självmord i den första boken på detta sätt, något 

som ses som fruktansvärt av de andra karaktärerna.    

Det finns två implicita ideologier som kan sättas i kontrast till den explicita ideologin 

vikten av att värna om individens frihet och rätten till självbestämmande. Den första är att an-

vända löfte om frihet för att utöva förtryck. Det ses som okej under särskilda förhållanden, 

något som framkommer i Korpringarna där Hirka lovar både de fallna i Kraften (Pettersen 

2016) och blodslavarna i Röta (Pettersen 2015b) frihet såvida de först agerar och gör saker som 

gynnar henne själv. Den andra är att det ses som okej att inskränka på individens frihet om det 

sker för att skydda den personen från någonting som upplevs som värre. Denna implicita ideo-

logi går att utröna i både Naondel (Turtschaninoff 2016) och Engelsforstrilogin (Bergmark El-

fgren & Strandberg 2011–2013). I Naondel fråntar Kabira sin dotter hennes frihet genom att 

köna henne som pojke. Det ses som okej eftersom det skyddar dottern från fadern. I Engels-

forstrilogin bestämmer tjejerna i Cirkeln att det är nödvändigt att ta bort en annan karaktärs 

minnen för att skydda sig själva och honom. Genom att ställa dessa implicita ideologier mot 

den explicita ideologin möjliggör det en problematisering och diskussion kring individens fri-

het.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. Kapitlet inleds med en presentation av materialets 

didaktiska potential. Värdegrundsdiskurserna demokrati, allas lika värde och mänskliga rättig-

heter presenteras separat, detta för att läsaren ska kunna orientera sig i texten på ett tydligt sätt. 

Som nämnt tidigare besvaras främst studiens andra frågeställning i diskussionsavsnittet. Ka-

pitlet avslutas med slutsatser och en kort diskussion om förslag till vidare forskning.   

 

6.1 Didaktisk potential 

6.1.1 Demokrati och kritiskt tänkande 

En av de största värdegrundsdiskurser som återfanns i det valda materialet var demokrati. Ef-

tersom kritiskt tänkande mot makthavare är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle valde 

vi även att inkludera detta under rubriken demokrati. I värdegrundsdiskursen framkom en tydlig 

explicit ideologi: vikten av ett demokratiskt samhälle och kritiskt tänkande. Makt ska fördelas 

och makthavare bör kritiseras. Detta märks i det valda materialet genom korrupta makthavare 

och upproren mot dessa. Materialets implicita ideologier har vi tolkat utifrån det faktum att 

demokrati förespråkas men att maktmissbruk anses vara tillåtet i situationer som kräver det, 

samt att kritiskt tänkande som bör vara en självklarhet i vissa samhällen inte omsätts i handling. 

Gällande demokrati uppstår bara materialets didaktiska potential när explicita och impli-

cita ideologier ställs mot varandra och materialet på ett eller annat sätt fyller en funktion (Al-

kestrand 2017:71). I och med Skolverkets (2011) riktlinjer för demokrati och kritiskt tänkande 

i värdegrundsarbetet är det därför av stor vikt att materialet tjänar ett syfte för att det ska kunna 

användas. Vi har tolkat det som att ideologierna kan användas som verktyg i värdegrundsar-

betet, bland annat vid tillfällen som öppnar för diskussion och reflektion. Vi anser därmed att 

bland annat Korpringarna kan användas för att elever ska få chansen att problematisera verk-

lighetens demokrati, vilka som har företräde genom maktpositioner och vikten av kritiskt tän-

kande. 

Läraren Maria Hanzén (2012:195–205) beskriver hur hon och hennes elever arbetade med 

fantasy i undervisningen med syftet att aktualisera verkligheten med fokus på hemlösas situat-

ion. Vi menar att skolans värdegrundsarbete med fokus på demokrati och kritiskt tänkande kan 

genomföras på ett liknande sätt. Genom det valda fantasymaterialet får eleverna verktygen att 

applicera dilemman om demokrati från fiktiva världar på den verkliga världen (Alkestrand 

2017:14). Det ger dem en trygg plattform att stå på för att kunna kritisera det verkliga demo-

kratiska samhället.  

6.1.2 Alla människors lika värde   

Den andra stora värdegrundsdiskursen som återfunnits i litteraturen och som beskrivits i resul-

tatet är ”alla människors lika värde”. Inom denna värdegrundsdiskurs finns det explicita och 

implicita ideologier inom fyra olika intersektioner, varav de första två är klass och etnicitet. De 

explicita ideologier som presenterats och analyserats inom dessa två intersektioner är vikten av 

att värna om alla människors lika värde oberoende av klasstillhörighet och social ställning i 

samhället och vikten av att värna om alla människors lika värde oberoende av etnisk härkomst. 
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Dessa två explicita ideologier är genomgående i allt det studerade materialet och märks tydlig-

ast i den kritik flera av huvudpersonerna förmedlar mot karaktärer och uttalanden som inte 

värnar om alla människors lika värde. De implicita ideologierna som ställs i motsats till roma-

nernas explicita ideologier är att romanerna följer en vithetsnorm och reproducerar vissa farliga 

stereotyper samt i hur utnyttjandet av makt, klass och samhällspositioner ses som berättigat vid 

särskilda tillfällen. De karaktärer som kritiserar förtryck utifrån klassperspektivet både utsetts 

och utgör en del i samma förtryck.  

De andra två intersektioner som identifieras inom värdegrundsdiskursen ”alla människors 

lika värde” är genus och hbtq. Den explicita ideologi som utgör materialet inom intersektionen 

genus är vikten av ett jämställt samhälle. Böckernas implicita ideologi är de objektifierande 

beskrivningarna av kvinnliga karaktärer. Gällande intersektionen hbtq är materialets explicita 

ideologi alla människors rätt till att varken bli kränkt eller diskriminerad oavsett sexuell lägg-

ning. Det som utgör den implicita ideologin inom materialet för denna intersektion är att ho-

mosexuella relationer, till skillnad från heterosexuella, beskrivs som mer sensationella.  

Skolverket (2011) betonar vikten av att arbeta med alla människors lika värde på flera 

olika sätt, till exempel i beskrivningen av skolans uppdrag och i kursplanerna för ämnet 

svenska. Skolverket fastslår även att ingen elev ska bli kränkt eller diskriminerad utifrån fak-

torer som, kön, klass, etnicitet, religion eller sexualitet. Vi menar i likhet med Skolverket, att 

litteratur kan användas för att arbeta med frågor om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering 

för att skapa förståelse för andra människor och andra människors livssituationer. De böcker 

som utgör den här studiens material har en stor didaktisk potential gällande detta område och 

kan med fördel användas för arbete med exempelvis genus-, etnicitets- eller hbtq-frågor. Vi tror 

att det är av vikt att eleverna får analysera vilka faktorer som färgar uppfattningar om dessa 

intersektioner. Vilken roll har media? Sociala koder? Normer? Grupptryck?  

Gällande jämlikhets- och jämställdhetsarbete är det enligt Sprague & Risher (2002:42) av 

vikt att detta arbete sker kontinuerligt och inte endast vid speciella temadagar eller i särskilda 

arbeten. Vi instämmer och vill understryka att värdegrundsarbetet är en central del i skolans 

undervisning och inte något som bör avhandlas vid enskilda tillfällen eller av endast vissa äm-

nen. Arbetet kring värdegrundsdiskursen ”alla människors lika värde” skulle till exempel kunna 

ske tematiskt, ämnesöverskridande eller i samarbete med någon extern organisation som exem-

pelvis Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Vi tror att det är viktigt ur ett intersekt-

ionellt perspektiv att ta in externa föreläsare gällande dessa frågor. Detta för att skapa en större 

representation men också för att ge de personer som har tolkningsföreträde utrymme att själva 

berätta sin historia. 

6.1.3 Mänskliga rättigheter  

Mänskliga rättigheter är den sista av de tre värdegrundsdiskurser som studerats och analyserats 

i den här studien. I materialet finns det explicita och implicita ideologier inom två olika områ-

den, människolivets okränkbarhet och individens frihet. Dessa behöver problematiseras, analy-

seras och användas i förhållande till varandra för att den didaktiska potentialen ska kunna utrö-

nas och användas i undervisningssituationer med elever. De två explicita ideologier som ana-

lyserats är vikten av att värna om individens frihet och rätten till självbestämmande och vikten 

av att värna om människolivets okränkbarhet. Det lästa materialet tar ett tydligt avstamp i dessa 

två explicita ideologier genom att beskriva hur dessa fri- och rättigheter kränks på olika vis och 
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genom att beskriva karaktärernas kritik mot dessa kränkningar och deras vilja och kamp för 

frihet.  

De implicita ideologier som problematiseras i förhållande till dessa två explicita ideolo-

gier handlar om att kränkningar mot såväl människolivets okränkbarhet som individens frihet 

ses som okej och berättigat under särskilda förutsättningar. Det kan gälla om det gynnar huvud-

karaktärerna, om det sker i självförsvar, om det sker för att uppnå ett högre mål eller om det 

sker för att skydda någon person mot något värre. Detta motsatsförhållande kan användas i 

undervisningssammanhang med elever. Genom att använda fantasylitteratur för att exempelvis 

diskutera och problematisera de mänskliga rättigheterna går det att arbeta med värdegrundsar-

bete i skolan. Följande frågor skulle gå att använda för att diskutera och arbeta med värde-

grundsfrågor genom den fantasylitteratur som utgör materialet i den här studien; Har alla män-

niskor samma fri- och rättigheter? Varför ses det i böckerna som berättigat att kränka dem och 

under vilka omständigheter ses det som okej? Kan det vara berättigat även i vårt samhälle och 

i så fall under vilka omständigheter?  

I likhet med de tematiska och ämnesövergripande arbeten som beskrivs i forskningsbak-

grunden ser vi det som gynnsamt att arbeta tematiskt och ämnesövergripande med den litteratur 

som utgör materialet för den här studien. Den didaktiska potential som böckerna innehar rö-

rande mänskliga rättigheter skulle kunna synliggöras, diskuteras och problematiseras ytterligare 

i samarbete med ämnen som arbetar med mänskliga rättigheter eller etik- och moralfrågor som, 

till exempel, samhällskunskap eller religion. På det viset skulle eleverna få en fördjupad kun-

skap inom ämnet samtidigt som de får arbeta med värdegrundsfrågor. Ett förslag till ett ämne-

söverskridande temaarbete är att undervisning mellan svenska och So-ämnen samverkar. 

Svenskundervisningen fokuserar på läsning och textanalys av exempelvis Korpringarna medan 

So-undervisningen arbetar med historiska och politiska perspektiv på demokrati utifrån inne-

hållet i samma trilogi. 

 

6.2 Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser. Slutsatserna kopplas till studiens frågeställningar. 

Den första frågeställningen besvarades i resultatet och den andra frågeställningen diskuterades 

fram främst i diskussionen.  

Den första frågeställning som vi ämnade undersöka var vilka värdegrundsdiskurser ur 

skolans värdegrund som gick att utröna i den valda fantasylitteraturen. Resultatanalysen visar 

att det finns tre stora värdegrundsdiskurser som återfinns genomgående i det studerade materi-

alet. Dessa är demokrati och makt, alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Inom 

dessa tre återfinns värdegrundsdiskurser som exempelvis demokrati och makt, kritiskt tän-

kande, människolivets okränkbarhet, genus, etnicitet och hbtq.  

Den andra forskningsfrågan var hur romanernas didaktiska potential kan bidra till skolans 

värdegrundsarbete. Denna fråga diskuteras och besvaras främst i diskussionsavsnittet. Inom de 

tre värdegrundsdiskurser som analyserats ser vi en stor didaktisk potential. Genom att använda 

de romaner som studerats kan lärare arbeta med de värdegrundsdiskurser som återfinns i böck-

erna. Det är möjligt att arbeta med fantasylitteraturen som utgångspunkt för att skapa förståelse 

för andra och för att problematisera normer, problem och orättvisor i samhället. Det material 
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som vi använt i studien kan ses som extra gynnsamt med tanke på fantasygenrens främmande-

görande effekter. Det innebär att elever genom att läsa till exempel Korpringarna kan diskutera 

demokratifrågor utifrån de påhittade samhällen som finns i boken för att sedan applicera tankar 

och resonemang på vår samtid. Studien visar att fantasy som litteraturdidaktiskt material lämpar 

sig väl som utgångspunkt för värdegrundsarbete i gymnasieskolan och att det går att arbeta med 

den studerade fantasylitteraturen för exempelvis tematiska eller ämnesövergripande arbeten.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant om det bedrevs vidare forskning inom forskningsområdet fantasylitteratur i 

undervisningen, specifikt med fokus på värdegrundsarbete. Vi anser att det vore av intresse att 

genomföra en större vetenskaplig studie som beskriver olika tillvägagångssätt rent praktiskt. 

Det finns ett fåtal internationella studier inom detta område men än så länge ingen svensk av-

handling. En annan typ av studie som vi anser är relevant är forskning om fantasylitteratur som 

är skriven specifikt av nordiska författare, detta eftersom vi enligt kursplanerna för ämnet 

svenska på gymnasiet ska förhålla oss till sådana. Till sist vill vi peka på betydelsen av forsk-

ning som belyser hur olika ämnen i gymnasieskolan arbetar med skolans värdegrund.  
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