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1. Inledning 

 
Den svenska skolans övergripande uppdrag är att utbilda demokratiska samhällsmedborgare; allt 

arbete i skolan ska vila på en demokratisk grund samt ge eleverna demokratiska kunskaper och 

värden. Utbildningen ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.1 I läroplanen för gymnasieskolan 

står det att de värden som utbildningen ska förmedla är människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor. Utöver detta ska undervisningen vara icke-konfessionell men 

förmedla den etik som “förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” och bidra till 

individens fostran, rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.2 I skolans 

diskrimineringsgrund står det att: 

 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till 
diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.3 

 
Det är alla som arbetar på en skolas uppgift att se till att detta efterföljs och det ligger ett stort 

ansvar på läraren. Många av de begrepp som presenteras i värdegrunden, till exempel 

demokratiska värden och “etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” 

förklaras inte heller, vilket gör det extra svårt för den enskilda läraren att ta till sig dem och 

förmedla dem i undervisningen. På Skolverkets hemsida står det att kunskapsuppdraget och 

värdegrundsarbetet hänger ihop och att dessa två tillsammans kan skapa meningsfulla 

diskussioner kring innebörden av värdegrundsarbetet.4 Då arbetet med värdegrunden skall 

inkluderas i all undervisning ges inga konkreta råd för hur man ska arbeta med den.  

1 Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan - Värdegrund och uppgifter, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2020-11-20).  
2  Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan - Värdegrund och uppgifter, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2020-11-20).  
3  Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan - Värdegrund och uppgifter, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2020-11-20).  
4 Skolverket, Arbeta med skolans värdegrund, 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-med-skolans-vardeg
rund (2020-11-20).  
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   Ämnesplanen för svenska på gymnasiet inleds med att “kärnan i ämnet svenska är språk och 

litteratur”. Språket är människans främsta redskap för kommunikation, reflektion och 

kunskapsutveckling medan skönlitteratur (och andra medier) hjälper eleven att lära känna sin 

omvärld, sig själv och andra människor.5  Litteraturundervisningen ska också ge eleverna 

möjlighet att se det särskiljande och det allmänmänskliga i tid och rum. De ska få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att använda skönlitteratur och andra texter/medier som en källa till 

självinsikt och förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar samt utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.6  

   Beskrivningen av ämnet svenska kopplas väl ihop med skolans värdegrund och att använda 

skönlitteratur för att arbeta med frågor som rör värdegrunden tycks vara en bra metod. I denna 

uppsats vill jag analysera romanen Björnstad för att utforska möjligheten att använda denna i 

undervisningen som underlag för diskussion av frågor som rör skolans värdegrund. 

 

 1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med min uppsats är att analysera den didaktiska potentialen i Fredrik Backmans roman 

Björnstads (2016) utifrån den svenska skolans värdegrund och styrdokumenten i svenska. 

- Hur framställs teman som kan jämföras med skolans värdegrund i romanen Björnstad? 
- Vilken didaktisk potential har romanen att diskutera etiskt intressanta frågor i 

undervisningen? 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Om svenskan som demokratiämne skriver Gunilla Molloy i Svenskämnets roll - Om didaktik, 

demokrati och critical literacy (2017). Molloy diskuterar de tre didaktiska frågorna; Varför?, Vad? och 

Hur? och menar att man som lärare, när man gör sina didaktiska val, bör fundera över hur man 

kan inkludera demokratiuppdraget i kunskapsuppdraget.7 Molloy skriver vidare att eleverna ska 

få möjlighet att förstå något om människors livsvillkor och utveckla ett kritiskt tänkande, vilket 

är kärnan i det hon benämner som critical literacy. Detta innebär, menar Molloy, att eleverna “ur 

ett maktperspektiv kan undersöka vad texten berättar samtidigt som de i dialog med andra elever 

5 Skolverket, Ämne- svenska gymnasieskolan, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasi
eprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3
Dgy%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2020-11-20). 
6 Ibid. 
7 Gunilla Molloy, Svenskämnets roll - Om demokrati och critical literacy, Lund: Studentlitteratur 2017, s. 13.  
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kan utmanas i sitt eget tänkande” samt att “läsning av texter, och samtal om texter, ska ge 

eleverna möjlighet att granska sin egen uppfattning i olika politiska och sociala frågor”.8 Kunskap 

i didaktik måste kopplas ihop med kunskap om literacy och critical literacy då critical literacy kan 

visa att det kan finnas ett maktperspektiv inbäddat i språket. Detta visar att inga texter är 

neutrala, utan mer eller mindre bär fram dolda budskap som kan förespråka normer som är 

förtryckande. Det kan underlätta för lärare att förena kunskapsuppdraget med 

demokratiuppdraget i undervisningen om eleverna har kunskaper i critical literacy. Genom att 

undersöka hur olika språkbruk kan vara förtryckande kan eleverna lära sig att ifrågasätta 

existerande maktrelationer.9 

   Molloy citerar Skolinspektionen som skriver att “målet med skolans demokrati- och 

värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter 

att värdegrunden integreras i kunskapsmålen”.10 Risken med att sätta ett “och” mellan 

kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget är, skriver Molloy, att skolans uppdrag kan 

uppfattas som två skilda uppdrag och att något av dessa prioriteras bort. Kunskapsuppdraget 

prioriteras alltid först, hävdar hon, och följden blir att demokratiuppdraget blir förflyttat till olika 

temadagar istället för att implementeras i all undervisning. Den dialog som förs dagligen mellan 

lärare och elev handlar oftast om innehållet i det skolämne som läraren undervisar eleverna i, 

men i kunskapsinnehållet finns också en demokratisk aspekt, menar Molloy, till exempel i frågan 

om kvinnlig rösträtt och om jämställdhet. Eleverna bör också lära sig vad demokrati är både inne 

i- och utanför klassrummet och demokratibegreppet bör därför synliggöras för eleverna och 

diskuteras med dem.11 

   Molloy gör också skillnad på en demokratisk handling, som att få rösta, och på demokratiskt 

handlande som är en del i en “demokratisk relation människor emellan”. Det kan handla om att 

lyssna på andra utan att dominera eller att tysta andras åsikter.12 Värdegrunden kan, enligt 

Molloy, ses som en demokratisk pekpinne för att relationerna mellan lärare och elever i skolan 

ska präglas av förståelse och medmänsklighet och kan därmed, menar hon, fungera som underlag 

för hur eleverna ska förhålla sig till varandra när de arbetar i klassrummet och vad de 

innehållsmässigt kan granska i ett kritiskt textarbete när de läser andras texter eller skriver sina 

egna.13 Detta stödjer syftet med denna uppsats, som är att analysera Björnstad utifrån 

värdegrunden och demokratibegreppet. 

8 Molloy 2017, s. 13.  
9 Molloy 2017, s. 17. 
10 Molloy 2017, s. 18. 
11 Molloy 2017, ss. 18-19. 
12 Molloy 2017, s. 19. 
13 Molloy 2017, ss. 21-22. 
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   Martha C. Nussbaum har gjort ett flertal studier kring skolans litteraturundervisning. I  Not for 

profit: Why democracy needs the humanities (2010) skriver Nussbaum att vi står inför en “world wide 

crisis in education”. Detta är en kris som kommer göra stor skada på framtidens demokratiska 

självstyre.  Det har skett stora, radikala skillnader i vad demokratiska samhällen lär de unga i 

samhället. Hon hävdar också att dessa förändringar inte tänkts igenom ordentligt och att man 

prioriterat bort färdigheter som behövs för att hålla demokratin levande.14 Om detta fortsätter 

skapar nationerna i världen generationer av användbara maskiner snarare än kompletta 

samhällsmedborgare som tänker själva, kritiserar tradition och förstår andra människors lidanden 

och utmaningar, skriver Nussbaum. Framtidens demokrati hänger på balans i undervisningen.15 

   Dessa förändringar i undervisningen har, enligt Nussbaum, skett då humaniora och konst tagits 

bort eller getts mindre plats i undervisningen både i grundskolan och på gymnasiet i hela världen. 

Politikern ser humaniora och konst som “värdelöst krusidull” och när nationerna i världen måste 

prioritera bort allt “onödigt” för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på den globala 

marknaden tas dessa ämnen bort eller ges färre undervisningstimmar. När ämnen inom 

humaniora tappar plats i läroplanen förlorar de också plats i tankarna och i hjärtat hos föräldrar 

och deras barn, menar Nussbaum.16 De humanistiska aspekterna av vetenskap och 

socialvetenskap (den imaginära, kreativa aspekten och den kritiskt tänkande) förlorar också mark 

när nationer föredrar att jobba för kortsiktiga vinster genom odling av användbara och högt 

tillämpade förmågor som passar in i den vinstdrivna världen. Nussbaum anser att vi står inför en 

kris, men att vi istället för att göra något åt den annalkande krisen bara fortsätter som vanligt, 

trots att det finns bevis.17 

   Demokrati bygger, enligt Nussbaum, på respekt och omtanke och dessa i sin tur bygger på 

förmågan att se andra människor som personer och inte som objekt. När vi träffar andra 

människor måste vi kunna sätta oss in i vad de tänker och känner, annars är demokratin dömd 

att misslyckas. Många av de saker som Nussbaum förknippar med demokrati, såsom kritiskt 

tänkande, överskridande av lokala intressen, att känna medkänsla och att se världsproblem som 

en medborgare av världen, lär vi oss i ämnen inom humaniora, anser hon. Humaniora är av stor 

vikt för den levande demokratin.18  

14 Martha C. Nussbaum, Not for profit: Why democracy needs the humanities,  New Jersey: Princeton University press 2010, 
s. 2. 
15 Nussbaum 2010, s. 2. 
16 Nussbaum 2010, s. 2. 
17 Nussbaum 2010, s.2-3. 
18 Nussbaum 2010, ss. 6-7. 
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   Nussbaum redogör också för tre förmågor som behövs för det hon kallar“cultivating 

humanity”.19 Den första förmågan är att kunna kritiskt granska sig själv och de traditioner man 

följer för att kunna inse att de inte är det enda rätta. Den andra förmågan är att man ska kunna se 

sig själv som en människa inte bunden till enbart en grupp utan till alla andra människor i världen 

genom till exempel igenkännande. Den tredje förmågan kallar hon “narrative imagination” och 

det handlar om att man som människa ska kunna tänka sig in i en annan människas situation och 

förstå dennes önskningar, behov och känslor. Detta, skriver Nussbaum, kan man öva på genom 

att till exempel öva på att sätta sig in i karaktärer i till exempel noveller eller andra skönlitterära 

texter.20  

    Maria Ulfgard har gjort en studie vid namn Lära lärare läsa - om utbildning av svensklärare och 

litteraturundervisning i skolan (2015) där hon undersökt tre lärarutbildningar och vilka motiv som 

presenteras för litteraturläsning vid de olika utbildningarna. Hon undersöker också vilka motiv 

lärarstudenter finner viktiga samt vilka metodiska gestaltningar av litteraturundervisningen som 

de tre lärarutbildningarna förmedlar till de blivande lärarna och vilka metodiska gestaltningar 

studenterna önskar att utveckla under sina studier.21 I undersökningen framkommer att 

studenterna under sina VFU:er inte får uppleva så många samtal runt skönlitterära texter och att 

mycket av litteraturläsningen sker utan sammanhang.22 

   Ulfgard nämner en studie av Lars Brink där det framgår vilka syften med 

litteraturundervisningen som lärarutbildarna värderar högst, vilket är det vetenskapliga 

förhållningssättet/kritiskt tänkande. På andra kommer litteraturundervisningen som ett 

bildningsämne och därefter värderas det som ett “demokrati- och värdegrundsämne”23, och det 

är med detta som bakgrund till litteraturundervisningen jag vill undersöka Björnstads didaktiska 

potential. Ulfgard redogör också för vilka motiv lärarstudenternas handledare anger för varför 

man ska läsa skönlitteratur i svenskundervisningen. Motiv som språk-, läs-, och skrivutveckling 

tas upp men också “personlig utveckling” samt “etik, moral och demokratifostran”.24 Detta 

hänger ihop med att eleverna genom undervisningen utvecklar grundläggande demokratiska 

värderingar samt att litteraturundervisningen enligt kursplanen i svenska ska leda till att eleverna 

ska utmanas till nya perspektiv och tankesätt, självinsikt samt få förståelse för andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.25 Även kunskapsmotivet motiveras av 

19 Martha C. Nussbaum, Cultivating humanity: A classical defense of reform in liberal education, Cambridge: Harvard 
university press 1997, s.9. 
20 Nussbaum, 1997, ss. 9-11. 
21 Maria Ulfgard, Lärare lärare läsa - Om litteraturundervisning i skolan, Göteborg: Makadam 2015, s. 15. 
22 Ulfgard 2015, s. 24. 
23 Ulfgard 2015, s. 29. 
24 Ulfgard 2015, s. 71 & 92. 
25 Skolverket, Ämne - svenska (Gy11), 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasi
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studenternas handledare på ett sätt som går att koppla till undervisning kring värdegrunden. 

Ulfgard skriver att skönlitteraturen har möjligheter att “ge kunskap på ett helt annat sätt än 

exempelvis facklitteraturen. /.../ Världen, livet och människan är återkommande exempel på 

kunskap inom kunskapsmotivet: omvärldskunskap, samhällsförståelse, andra kulturer, vidgad 

världssyn och andra människors sätt att tänka”.26 Avslutningsvis myntar Ulfgard begreppet literary 

literacy, vilket förutsätter individens möte med och upplevelse av den skönlitterära texten. Detta 

präglas av individens erfarenheter från tidigare läsning, från individens liv och omvärld.27 

   Malin Alkestrand använder sig i Magiska möjligheter - Harry potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans 

värdegrundsarbete (2016) av begreppet didaktisk potential. Med detta menar hon hur i vilken mån 

man kan använda de tre ungdomsböckerna för att diskutera olika teman utifrån skolans 

värdegrund. Alkestrand använder sig av tre teman: demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell 

mångfald.28 Med demokrati menar hon (utifrån Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln) de 

ungdomsuppror som görs, vikten av att bevara demokratin samt ifrågasättandet av den rådande 

maktfördelningen mellan vuxna/barn/ungdomar. Mänskliga rättigheter handlar om hur de i 

böckerna utmanar sin maktposition för att slippa underordning och kulturell mångfald handlar 

slutligen om de fördomar som finns gentemot andra människor, men också om förståelse för 

andra individer och kulturer samt att betrakta sitt eget handlande kritiskt och man ska ta 

lärdomar från mötet med det främmande.29 Begreppet didaktisk potential, skriver Alkestrand, 

används i andra examensarbeten och uppsatser. Begreppet myntades inte av henne, men i 

tidigare uppsatser preciseras inte begreppet. Detta, hävdar hon, tyder på att det finns en vardaglig 

och etablerad användning av begreppet. Alkestrand skriver att det är troligt att begreppet har en 

betydelse för dem som läst till lärare, men att begreppets innebörd inte nödvändigtvis är 

uppenbar för utomstående läsare. Didaktisk potential har använts i många sammanhang, enligt 

Alkestrand, men hon begränsar det till att tillämpa begreppet i förhållande till skönlitteratur. Det 

kan till exempel användas för att benämna den möjlighet som finns att diskutera klassfrågor 

utifrån skönlitteratur i ett klassrumssammanhang.30 Alkestrand använder begreppet för att 

undersöka vilka möjligheter att problematisera värdegrundsfrågor som skönlitteratur ger upphov 

till.31  

eprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3
Dgy%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2020-12-17). 
26 Ulfgard 2015, s. 75. 
27 Ulfgard 2015, s. 178. 
28 Malin Alkestrand, Magiska möjligheter - Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, Göteborg: 
Makadam förlag 2016, s. 59.  
29 Alkestrand 2016, s. 59. 
30 Alkestrand 2016, ss. 67-69. 
31 Alkestrand 2016, s. 70. 
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     Sofie Ahlin har i Svensklärare som demokratiförmedlare (2011) gjort en kvalitativ intervju med fyra 

lärare där syftet är att undersöka hur de arbetar med skönlitteratur för att öka elevernas 

självinsikt och förståelse för omvärlden samt hur de dessa lärare uppfattar sig själva som 

demokratiförmedlare. Ahlin redogör för hur lärarna motiverar sitt val av litteratur när det gäller 

målet att utveckla elevernas självinsikt och förståelse för omvärlden samt hur de arbetar rent 

metodiskt för att utveckla eleverna i dessa förmågor.32 Det framkommer att uppdraget som 

demokratiförmedlare finns med lärarna hela tiden, och alla fyra lärarna försöker medvetet välja 

litteratur som ger eleverna möjlighet att utveckla sin självinsikt, sin tolerans för andra människor 

samt stimulera deras egen identitetsutveckling.33 Att använda skönlitteratur för att diskutera 

frågor som rör elevernas identitet, omvärld och förståelse för andra människor tycks, enligt 

Ahlin, vara en bra metod. Detta utgör en bra grund för min uppsats, där jag ämnar analysera en 

roman utifrån skolans värdegrundsfrågor. 

   Susanne Rehbinder har i  Värdegrunden mellan pärmarna - en komparativ analys av Jan Guillous 

Ondskan och Chimamanda Adichies Lila hibiskus ur ett värdegrundsperspektiv (2020) gjort en studie 

liknande den jag ämnar göra, men med två andra romaner som grund för sin analys. Syftet med 

Rehbinders uppsats är att undersöka vilken didaktisk potential de två romanerna Ondskan och Lila 

hibiskus har ur ett värdegrundsperspektiv.34 Rehbinders studie tar, i likhet med min studie, stöd i 

Malin Alkestrands Magiska möjligheter från 2016, i syfte att undersöka vilken didaktisk potential de 

skönlitterära verken har i arbetet med skolans värdegrund. Rehbinders definition av didaktisk 

potential skiljer sig dock från Alkestrands, då hon inte analyserar fantasylitteratur utan istället 

realistisk skönlitteratur, och hon inkluderar inte heller läsarens samspel med texten - vilket 

Alkestrand gör.35 Syftet med att inte inkludera läsarens samspel med texten beror på att den 

didaktiska potentialen ur ett värdegrundsperspektiv inte ska “vara avhängig den enskilde läsarens 

tolkningar och erfarenheter”.36 Rehbinders definition av didaktisk potential stämmer således 

bättre in på syftet med min studie, då Björnstad inte är fantasylitteratur utan också en realistisk 

roman, om än fiktiv. I min studie finns inte heller utrymme att undersöka den enskilde läsarens 

samspel med romanen, utan snarare vilken potential romanen har att användas som underlag vid 

arbetet med skolans värdegrund. 

32 Sofie Ahlin, Svensklärare som demokratiförmedlare, Examensarbete vid lärarutbildningen framlagd vid Malmö 
högskola 2011, s. 3. 
33 Ahlin 2011, s. 32.  
34 Susanne Rehbinder, Värdegrunden mellan pärmarna - en komparativ analys av Jan Guillous Ondskan och Chimamanda 
Adichies Lila hibiskus ur ett värdegrundsperspektiv, Självständigt arbete i svenska 4 med ämnesdidaktisk inriktning (15 hp) 
framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 2020, s.1.   
35 Rehbinder 2020, s. 6. 
36 Rehbinder 2020, s. 6. 

8 



   Avslutningsvis har det tidigare gjorts en studie av Fredrik Backmans roman Björnstad (2016). 

Studien gjordes av Johanna Adriansson vid namn Genus och identitet i romanen Björnstad - en 

genusstudie med ett didaktiskt perspektiv (2018), och i likhet med det jag ämnar göra i min uppsats gör 

hon en analys av Fredrik Backmans roman Björnstad (2016). Adriansson tar också avstamp i 

skolans värdegrund och mer specifikt uttrycket att skolan ska “främja förståelse för andra 

människor och förståelse till inlevelse”.37 Adriansson ställer sig frågan om vilken skönlitteratur 

man egentligen bör läsa i skolan för att väcka elevernas intresse. Hon anser att man istället för att 

läsa gammal kanoniserad litteratur bör låta eleverna läsa litteratur som ligger nära elevernas egen 

föreställningsvärld, som till exempel Björnstad (2016). I romanen går att urskilja teman, hävdar 

hon, som eleverna lätt kan relatera till och som ligger nära dem. Teman som identitet, vänskap, 

sexualitet, makt och normer diskuteras. Syftet med Adrianssons uppsats skiljer sig dock från det 

jag ämnar göra, då mitt syfte är att undersöka hur genus och identitet skildras i Björnstad (2016) 

utifrån Maria Nikolajevas kategorisering av manliga och kvinnliga egenskaper.38 

   

 

3.  Material och metod 
 
I detta avsnitt kommer mitt val av romanen Björnstad som material att motiveras och presenteras 

mer ingående. En beskrivning av uppsatsens metod kommer också att presenteras. 

3.1 Varför Björnstad? 

Höstterminen 2019 skrev jag uppsatsen Vad ska vi läsa? En studie av klassuppsättningar och dess 

påverkan på lärares val av litteratur i undervisningen (2019) inom svenska 3 vid Uppsala universitet. 

Studien grundades på en digital enkät som skickades ut till verksamma svensklärare från 

grundskolan till gymnasiet. Syftet med studien var att undersöka vilken skönlitteratur som läses i 

skolan samt vilka skönlitterära verk som fanns i klassuppsättningar på skolorna runt om i Sverige 

samt hur mycket det påverkar lärarnas val av skönlitteratur om verket fanns i en 

klassuppsättning. Den frågeställning som besvarades var vilka skönlitterära verk lärarna använde 

sig av i sin undervisning, vilka verk som fanns tillgängliga i klassuppsättningar på de skolor där de 

deltagande lärarna arbetade vid tillfället samt hur tillgången till klassuppsättningar påverkade 

deras val av skönlitteratur.  

37 Johanna Adriansson, Genus och identitet i romanen Björnstad - en genusstudie med ett didaktiskt perspektiv, Självständigt 
arbete i svenska (15 hp), framlagd vid Linneuniversitetet 2016, s.1. 
38 Adriansson 2016, s. 2. 

9 



   Enkäten bestod av tre frågor baserade på min frågeställning och skickades ut via mail och 

Facebook-gruppen “Svensklärarna” där svensklärare från hela landet är aktiva. Enkäten 

besvarades av 36 personer totalt varav 34 besvarade enkäten via enkäten jag publicerat på 

Facebook. Lärarna som svarade på enkäten hade varit verksamma i skolan mellan 1-34 år och 

arbetade från sjätte klass till trean på gymnasiet.  

   Resultatet av min studie är det som är intressant för denna uppsats. Det skönlitterära verk som 

användes mest av lärarna var Björnstad. Boken användes i undervisningen av 10 av de 35 lärarna 

medan skolklassiker som till exempel Ondskan endast användes av 3 av 35 lärare. I 7 av de 10 

fallen boken användes fanns Björnstad också som klassuppsättning (Magnusson, 2019, s. 8, 11). 

Att Björnstad användes av lärarna i sådan stor utsträckning väckte en nyfikenhet kring varför det 

var så. Vad har verket som inte de andra böckerna har? Vilken är anledningen till att man gärna 

använder sig av Björnstad i sin litteraturundervisning? Efter att själv ha läst boken och 

uppmärksammat alla de brännande teman som finns i boken valde jag att i denna uppsats 

analysera verkets didaktiska potential utifrån dessa teman och koppla dessa till den svenska 

skolans värdegrund.  

 
 

3.2. Om Björnstad 
 
Björnstad är en roman skriven av Fredrik Backman som gavs ut 2016. I romanen får vi följa flera 

av invånarna i den lilla staden Björnstad som ligger omgiven av skog och natur uppe i norr, och 

där hockeyn är det enda viktiga - det som håller staden levande. Lyckas staden i hockey kanske 

ett nytt hockeygymnasium får byggas. Bygger man ett gymnasium kommer människorna till 

Björnstad och med människorna kommer arbetstillfällena, i och med att staden behöver växa. 

    Vi får följa Maya och Ana, två 15-åriga flickor som egentligen inte alls är intresserade av 

hockey men som råkar bo i en stad där hockeyn är allt och där Mayas pappa Peter efter sin tid 

som hockeyproffs i Kanada blivit Björnstads sportchef. Mira, Mayas mamma, slits mellan sitt 

jobb som advokat i grannstaden Hed och skuldkänslorna över att inte finnas där för barnen och 

för sin man Peter, sportchefen, så mycket som hon skulle vilja. Vi får följa Kevin, den 17-åriga 

killen som är Björnstads blivande hockeystjärna och som staden lägger all sin framtidstro och allt 

sitt hopp hos. Vi får följa några av Kevins lagkamrater; Benji, Bobo och Lyt, tre killar som inte är 

lika lysande stjärnor som Kevin men som ändå har sin plats i det det hockeylag som Björnstads 

framtid vilar på. Amat är killen som föddes i ett land där man aldrig sett is och som bor i den 

fattigaste delen av Björnstad. Mindre än alla andra och med utrustning som är för stor är han 

10 



ändå i ishallen tidigare än alla andra varje dag och åker skridskor medan hans mamma städar 

ishallen. Amat blir snabb - så snabb att han blir erbjuden en plats i “Kevins lag” - något som inte 

visar sig vara smärtfritt. Klimatet i ishallen är  många gånger tufft och ovänligt. Amat är 

dessutom kär i Maya, samma tjej som Kevin har sina ögon på.  

   Under en fest mitt i under de avgörande slutspelen utsätter Kevin Maya för en våldtäkt. När 

Maya tar mod till sig att berätta om vad hon utsatts för, och Kevins utmålas som gärningsman, 

ställs allt på spel och staden delas i två läger. Maya hängs ut som en lögnare som vill förstöra för 

Kevin under slutspelen och många i staden vänder sig emot henne där hon behöver dem som 

mest. På baksidan av boken står att “[...] Björnstad är den första delen i en serie om en liten plats 

med stora drömmar. Den handlar om 15-åriga flickors odödliga vänskap och 17-åriga pojkar som 

spelar hockey med en hel stad på sina axlar. Men den handlar också om ett oförlåtligt brott, hur 

snabbt ett samhälle kan lära sig att blunda, och de fruktansvärda saker vi ibland är redo att göra 

för framgång” (Baksidan av Björnstad utgåva tryckt 2019). 

   Björnstad är i första hand inte en roman som riktar sig till ungdomar, utan till vuxna människor. 

Ändå väljer många lärare att använda sig av Björnstad i sin undervisning både på högstadiet och 

gymnasiet. Vad är det egentligen som gör att romanen blivit så populär att använda i skolan? Är 

det språket? Handlingen som många ungdomar säkert kan relatera till eller är det de aktuella 

teman som lyfts fram i boken? 

 

3.3 Metod  

Vid analysen av romanen Björnstad har närläsning använts som metod. Därefter har romanen 

också analyserats utifrån teman kopplade till skolans värdegrund. Lena Kåreland (2015) skriver 

att närläsning som metod grundar sig i nykritiken, i vilken man sätter texten i centrum och inte tar 

hänsyn till författaren och den kontext verket i vilken verket är skriven i. Texten studeras på 

detaljnivå och det är den litterära texten som “estetiskt objekt” snarare än något annat som står i 

fokus.39 Närläsning som metod gör att fokus kan läggas på verket Björnstad och dess innehåll utan 

att andra aspekter, som till exempel romanens sociala kontext eller författarens bakgrund, 

behöver tas i beaktande i analysen. Fokus vid läsningen kommer istället ligga på att undersöka 

verkets didaktiska potential i arbetet med romanen kopplad till skolans värdegrund och de teman 

som går att koppla därtill.  

   Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson skriver om tematisk analys som metod, och de 

föreslår en första förutsättningslös genomläsning för att sedan göra flera genomläsningar där till 

39 Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser, Lund: Studentlitteratur 2015, ss. 
166–167. 
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exempel en redan existerande kontext kan styra läsningen.40 Kontexten i detta fall är kopplad till 

uppsatsens syfte som är att analysera romanen Björnstad utifrån skolans värdegrund och dess 

didaktiska potential. Att identifiera teman utifrån uppsatsens syfte har till följd av detta styrt de 

senare genomläsningarna. Detta kallar Holmberg och Ohlsson för explikativ tematik, vilket de 

definierar som att “genom närläsning visa på ett eller flera teman i ett speciellt verk”.41 

   De teman som identifierats efter närläsning av romanen Björnstad i koppling till skolans 

värdegrund är: Jämställdhet mellan män och kvinnor, alla människors lika värde, identitet, 

individens frihet och integritet, sexualitet och klass. Dessa teman kommer att presenteras djupare 

under respektive avsnitt i analysen. 

 

4.0 Analys och diskussion 

Syftet med denna uppsats är att efter närläsning av romanen analysera den utifrån dess didaktiska 

potential att förmedla den svenska skolans värdegrund. Efter läsning av romanen har fem teman 

identifierats och placerat under paraplybegreppet i denna uppsats som är demokrati, då skolans 

demokratiuppdrag skall inkluderas i kunskapsuppdraget, vilkets beskrivits i inledningen. 

Uppsatsens sex teman är jämställdhet mellan män och kvinnor, alla människors lika värde, identitet, 
individens frihet och integritet och sexualitet. Tre av dessa teman (jämställdhet mellan män och 

kvinnor, alla människors lika värde och individens frihet och integritet) går att direkt koppla till 

värdegrunden. Återstående två teman; sexualitet och identitet  är relevanta att diskutera i 

förhållande till romanen, och ligger nära värdegrunden, samt kan till viss del kopplas till skolans 

diskrimineringsgrund. I diskrimineringsgrunden står att “ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 

för annan kränkande behandling”.42 Temat sexualitet kan således kopplas ihop med det som i 

diskrimineringsgrunden heter “sexuell läggning”. Utöver dessa står det också i värdegrunden att 

“skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”43 till vilket temat identitet kopplas. 

40  Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 38. 
41 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 34.  
42 Skolverket, Läropan för gymnasieskolan, “Förståelse och medmänsklighet”, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2021-01-02).   
43 Ibid. 
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   Orden “Kultur, värdegrund, samhörighet” sitter på väggen i direktörens kontor i ishallen i 

Björnstad44, vilket enligt mig tycks vara någons sorts ironi från författarens sida, då det sociala 

klimat som råder i ishallen och i staden i många fall inte alls går att härleda till dessa tre ord, eller 

i alla fall har slagit över till en stenhård, sektliknande rörelse.  

4.1 Jämställdhet mellan män och kvinnor 

Det första temat jag identifierat i romanen är jämställdhet mellan män och kvinnor. I läroplanen för 

gymnasieskolan står det att utbildningen ska “gestalta och förmedla” värden som bland annat alla 

människors lika värde.45 Detta tema har således en tydlig anknytning till värdegrunden. Nedan 

kommer detta tema presenteras ytterligare och romanens didaktiska potential, i förhållande till 

värdegrunden, kommer att diskuteras. Detta tema innefattar bland annat de skillnader som finns 

mellan män och kvinnor i staden, hur männen i staden talar om- och med kvinnor, hur den 

kvinnliga huvudpersonen Maya blir bemött efter att hon utsätts för en våldtäkt, och vilket ansvar 

som läggs på det kvinnliga offret efter ett sådant brott. Även hur kvinnor förväntas vara i 

förhållande till män kommer att diskuteras i detta avsnitt.  

   Skillnaden mellan män och kvinnor i Björnstad blir extremt tydliga i hockeyns värld. Det råder 

en “machokultur”46 i staden där många av kvinnorna fogar sina liv efter sina män och efter 

hockeyn. Det finns dock kvinnor som bryter detta mönster, vilket inte alls är uppskattat inom de 

högre kretsarna kring hockeyn och ishallen. Protagonistens mamma Mira är en av de kvinnor 

som inte riktigt kan finna sig i att värderas lägre än sin man och acceptera jargongen inom 

hockeyn i staden. Första gången Mira träffade ishockeyklubbens direktör på en golfturnering 

ordnad av sponsorerna satte en av männen ett tomt glas i handen på henne. Han antog att hon 

var en servitris, då det existerade så få kvinnor i hans hockeyvärld. Han utbrast också förvånat att 

“men vem ska ta hand om ungarna då? De ska väl ammas?” när han fick reda på att Mira skulle 

fortsätta sitt jobb som advokat vid sidan om sin makes jobb som sportchef i hockeyklubben 

(s.38). Kvinnorna får inte plats i den hockeyvärld som är så starkt dominerad av männen och de 

förväntas dessutom lägga sina karriärer åt sidan för att istället ta hand om barn och hushåll 

medan mannen sköter jobbet. Detta är ett tydligt exempel på den ojämställda värld som existerar 

kring Björnstad hockey. 

44 Fredrik Backman, Björnstad, Stockholm: Månpocket 2016, s. 79.  
45 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, “Skolans värdegrund och uppgifter”, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2020-12-16).   
46 Ordet Macho betyder enligt Nationalencyklopedin “[en] man som överdriver eller överskattar sin manlighet och 
visar en nedlåtande attityd mot kvinnor”. Nationalencyklopedin.se, “Macho”, 
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/macho (2020-12-29). 
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   Jargongen som finns mellan männen i hockeyhallen smittas av på killarna i klubben som för 

med sig denna överlägsna attityd till skolan. En av lärarna på skolan i Björnstad får uppleva 

trakasserier av pojkarna som spelar i juniorlaget.  Under en lektion när läraren ber eleverna att 

vara tysta säger en av killarna “-Lugna dig nu, godistrosan” (s. 87). När läraren säger ifrån 

markerar killarna återigen att de anser sig överlägsna henne och ber henne att se det som en 

komplimang då de “älskar godis”. De säger att hon borde vara stolt istället, att hon får ha dem 

som som elever, de som snart kommer vara det legendariska juniorlag som tagit hem segern till 

Björnstad (s.87). Att detta hamnar under temat “jämställdhet mellan män och kvinnor” handlar 

om att de unga killarna gör sexuella anspelningar på sin lärarinna för att förminska henne. Hade 

det varit en manlig lärare kan det antas att situationen sett annorlunda ut.  

   Det framkommer i romanen att lärarinnan fått höra tidigare att hon är för ung och för snygg 

för sitt jobb. Att de inte kommer respektera henne då pojkarna fått höra hela sina liv att de är 

“björnar”, vinnare, odödliga. Hockeyn formar pojkarna tidigt för att den behöver ha dem så, 

men attityden stannar inte i omklädningsrummet utan följer med pojkarna ut därifrån (s.86). 

Återigen handlar det om att det är en kvinna som ska axla rollen som deras lärare. Om 

utgångspunkt tas ur den rådande heteronormen kan det antas att situationen sett annorlunda ut 

om det varit en man som stått framför pojkarna. Även om pojkarna visat bristande respekt, hade 

kanske inte de andra lärarna ansett att felet låg i att han var för ung och snygg utan kanske istället 

på att det var pojkarna som hade bristande respekt. Detta tyder på att det inte är helt jämställt 

mellan män och kvinnor i Björnstad.  

   Även i grupperna av vuxna män som befinner sig runt ishallen och Björnstad hockey talar man 

ofta om kvinnor på ett nedvärderande sätt. Till exempel talas det nedlåtande om en kvinna som 

“hade legat med halva laget” före sin man och “säkert med andra halvan efteråt” (s.244). Männen 

talar nedlåtande om mannen som är tillsammans med en kvinna som “legat” med så många, men 

även om kvinnan som valt att gå till sängs med flera i hockeylaget. En fråga som är värd att 

fundera kring är varför männen talar om kvinnan på det sätt de gör, samt huruvida 

diskussionerna hade varit liknande detta om det istället varit en man som “legat med” lika många 

kvinnor, då det ofta ses som en bedrift bland männen och killarna om de erövrat flera kvinnor. 

Detta ger en didaktisk potential att diskutera med eleverna kring de skillnader i normerna som 

finns kring sexuella partners för män respektive kvinnor. 

    Det bemötande Maya får av polisen, och av allmänheten, när hon berättar om våldtäkten, 

platsar också i detta tema. När Maya berättar får hon höra att ingen menar något illa, att de bara 

gör sitt jobb men ingen frågar vad Kevin gjorde den kvällen, utan istället avbryter de henne i 

hennes berättande med frågor om vad hon gjorde. De frågar om hon gick före eller efter Kevin 
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upp för trappan, om hon la sig i Kevins säng frivilligt eller om han tvingade henne, om hon själv 

knäppte upp sin blus, om hon kysste honom, om hon var påverkad, om hon verkligen var 

tillräckligt tydlig när hon sade “nej”. Skrek hon tillräckligt högt? Varför fotade hon inte 

blåmärkena direkt och varför sa hon ingenting tidigare? De påminner henne om att det är en 

allvarlig anklagelse hon gör och anklagar henne för att hon väntat med sin anmälan och för att 

hon duschat efteråt. De påminner henne om allt hon gjort som hon inte borde (s.267). Genom 

att gömma sig bakom att de “måste bara samla all information” så skuldbelägger de henne för 

våldtäkten istället för att fråga henne om vad Kevin gjorde den kvällen. Här finns en potential att 

diskutera med eleverna kring varför det ser ut som det gör i Sverige idag. Varför skuldbeläggs 

kvinnan i detta fall? 2018 fick Sverige en ny samtyckeslag som innebär hårda straff för våldtäkt 

samt att det ska räcka med ett “nej” från offret för att det ska räknas som en våldtäkt, det 

behöver inte vara fysiskt våld inblandat.47 Romanen skrevs 2016, hade Maya behandlats 

annorlunda om författaren tagit denna lag i beaktande eller tror eleverna att händelseförloppet 

sett likadant ut ändå? 

   Kevin, stadens hockeystjärna, grips av polis på bussen påväg till juniorlagets finalmatch, med 

hela sitt lag omkring sig. Ett tumult bryter ut på bussen, men laget åker och spelar matchen utan 

Kevin, och det är inte förrän på väg hem nyheten kring varför Kevin gripits briserar. Laget går i 

taket, säger att det var ju “hon som var kåt på honom”. Det var Maya som gick före Kevin 

uppför trappan till hans rum, säger de, att så som hon var klädd för hon skylla sig själv; “den lilla 

horan” (s.303). Medan Maya översköljs med hat från anonyma avsändare, får en sten med ordet 

“hora” på kastade genom sitt vardagsrumsfönster och får sitt skåp fullklottrat med fula ord, 

samlas Kevins lag, sponsorer och föräldrar till de andra killarna i juniorlaget för att stötta Kevin 

när han släpps ur häktet. I staden kallar man det avundsjuka, en konspiration mot Kevin och hela 

laget, en lögn. (ss. 319- 322, 365). Staden delas upp i två läger: en majoritet som är på Kevins sida 

och ser honom som offer samt den andra, mindre sidan, som väljer att avvakta och vänta på 

domen eller väljer att tro på Maya.  

   Huruvida detta passar in under temat jämställdhet mellan män och kvinnor kan diskuteras. Det 

skulle även kunna finnas argument för att placera in detta under temat som rör alla människors 

lika värde, eller snarare skillnaden i människors lika värde. Kevin är stadens stjärna och han grips 

inför en match som är avgörande för Björnstads hockey och för hela staden. Hade Kevin varit 

en “vanlig kille” hade han kanske inte värderats lika högt av staden och utgången hade då kanske 

varit annorlunda. Hade lika många människor ställt sig bakom honom om han var en kille från 

47 Sveriges riksdag, “En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet”: 2017/18:177, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501J
uU29/html (2021-01-02).  
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Sänkan istället för hockeystjärnan från Höjden? Argument för att dessa utdrag ur romanen är 

felplacerade, men att de ändå placeras under temat jämställdhet mellan män och kvinnor rör 

snarare hur Maya, som kvinna, blir behandlad av befolkningen i staden efter våldtäkten. 

Glåporden hon får höra och kommentarerna om vad hon hade på sig och vad hon gjorde och 

inte gjorde. Maya går till skolan några dagar efter att hon anmält Kevin då hon inte vill visa sig 

besegrad och i matsalen kommer en grupp tjejer fram till hennes bord, kastar ett glas mjölk över 

henne och säger “som om någon skulle vilja våldta DIG, din äckliga lilla hora” (s. 324). Vuxna 

människor i staden pratar om Maya som en flicka som, ledsen på grund av obesvarad kärlek till 

Kevin, väljer att anmäla Kevin för våldtäkt som hämnd för att han inte är kär i henne tillbaka. De 

säger att femtonåriga flickor är irrationella och skulle kunna hitta på sådana saker (s. 332). Vuxna 

människor kallar Maya för lycksökerska, de säger att det finns en groupiementalitet runt killarna i 

hockeylaget och att det är hennes hormoner som spökar. “Om hon är berusad och går in i 

pojkens rum så försätter hon ju honom i en jädra situation, va? Det är väl inte så förbaskat lätt 

för pojken att tolka de signalerna!” (s.394). Förklaringarna till varför Maya skulle ha anmält en 

oskyldig Kevin är många bland sponsorer och föräldrar i klubben. Ingen tycks tro att Kevin 

faktiskt skulle kunna våldta någon; att Maya följde med upp på rummet med egen vilja är det 

som räknas. Att hon sedan inte ville ha sex med honom är hennes fel, det är svårt för Kevin att 

tolka signalerna Maya ger, trots att hon tydligt säger “nej” och han med våld håller kvar henne i 

sängen. Men det bryr de sig inte om. 

   Trots det patriarkala samhälle Björnstad är, så finns det ett ett fåtal kvinnor i staden som 

sticker ut och som ifrågasätter normerna. En kollega till Mayas mamma Mira sätter ord på den 

patriarkala strukturen som råder i samhället: “ Vad är det med män, har de en annan densitet än 

kvinnor eller? Hur kan det komma sig att snoppar alltid flyter upp till toppen i varenda hierarki?” 

(s.244). Ana, Mayas bästis, är också en av de kvinnor i Björnstad som ifrågasätter skillnaderna 

mellan män och kvinnor i staden. Under delar av sin uppväxt passade Ana inte in, enligt de 

rådande normerna om manligt och kvinnligt som finns i staden. Ana älskade sport, men när hon 

började högstadiet fick hon snabbt lära sig att tjejer gärna får gilla sport i Björnstad, men inte på 

det sätt som hon gjorde. Hon gillade sport för mycket, hon läxade upp killarna om regler och 

taktik. Detta var inte “okej” som tjej. Tonårstjejer skulle enligt normerna i första hand vara 

intresserade av hockeyspelarna och inte av hockey. “Tjejer får bara gilla hockey lagom mycket. 

Helst får de inte gilla det alls. För gillar man spelet så är man lesbisk och gillar man spelarna så är 

man en hora” (s.257, 374). Hur man ska vara som person skulle kunna passa in i temat som 

behandlar identitet, men då syftet i detta fall är att visa på de skillnader som finns mellan hur 
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kvinnor och män ska vara presenteras detta istället under detta tema som handlar om 

“jämställdhet mellan män och kvinnor”. 

   En annan stark kvinna i romanen är Ramona, som driver pub Pälsen i Björnstad. Pälsen är 

stadens enda pub och en av Björnstad hockeys äldsta sponsorer. När våldtäkten uppdagats 

kommer den gamla A-lagstänaren Sune förbi för att prata om klubbens framtid. Ramona vågar, 

till skillnad från många andra kvinnor i staden, stå upp för det hon tycker och tänker och mot de 

skeva förhållanden som råder mellan könen. Ramona, tillsammans med Mayas bästis Ana är 

också två av få kvinnor som starkt ifrågasätter varför det är Maya som behandlas som en 

syndabock och inte Kevin (s.374, 385). När Sune beklagar sig över att anklagelserna mot Kevin 

riskerar att förstöra för klubben säger Ramona: 
 

Herrejistanes… ni karlar. Det är aldrig ert fel, eller hur? När ska ni erkänna att 
‘hockey’ inte fostrar de här pojkarna, det är NI som gör det. [...]Jävla karlar! Det är 
NI som är problemet, Religion krigar inte, vapen dödar inte och ska ha ha 
förbannat klart för dig att ishockey aldrig har våldtagit någon! men vet du vilka som 
gör det? Krigar och dödar och våldtar? [...] KARLAR! Alltid dessa förbannade 
karlar! (s.371).  
 

Ramona sätter ord på den kultur som finns inom hockeyklubben och det klimat som råder där. 

Det är tränarna som uppfostrar killarna i klubben att tycka att de är högre stående än alla andra, 

att de har rätt att ta vad de anser är deras. Det är klimatet i en klubb som till en övervägande 

majoritet består av män som är felet, inte sporten. 

 

4.2 Alla människors lika värde 

Det andra temat jag identifierat i romanen, och som är kopplat till skolans värdegrund, är alla 

människors lika värde. Att skolan ska förmedla alla människors lika värde finns presenterat i 

läroplanen för gymnasieskolan under rubriken Grundläggande värden.48 I romanen blir läsaren ett 

flertal gånger uppmärksammad på att befolkningen gör stor skillnad mellan människa och 

människa. I Björnstad spelar det stor roll var i staden man bor, vilka man umgås med, hur 

mycket pengar man har och om man spelar hockey eller inte. Björnstad består av flera olika 

områden, varav “Sänkan” och “Höjden” är de som förekommer flest gånger. Sänkan är ett 

nedgånget område med lägenhetshus medan Höjden består av villor med utsikt över vattnet. De 

två olika områdena i Björnstad beskrivs av Amat: 
 

48 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2020-12-28).  
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Från början var det där förstås bara fantasilösa geografiska smeknamn: Sänkan ligger 
lägre än resten av stan, där marken sluttar ner mot ett gammalt grustag, Höjden ligger 
på berget ovanför sjön. Men när människornas ekonomier så småningom delades upp 
likadant stannade namnen kvar i folkmun tills de blev klassmarkörer lika mycket som 
stadsdelar. Till och med på jordens minsta platser lär sig barn tidigt att det finns skilda 
sociala verkligheter, och här är det enkelt: Ju längre bort från Sänkan desto bättre för 
dig (s.17).  

 

 

Trots att Amat kan se Benjis radhus från sin balkong, och Bobos hus endast ligger en minut från 

Sänkan, har de en fördel och skillnaden i de tre killarnas sociala status är stor; Bobo och Benji 

bor inte i Sänkan. Som läsare får man ett flertal gånger vet att var man bor spela stor roll för 

vilket värde och status man har i Björnstad.  

   Hela stadens stjärna, Kevin, har högt värde i staden. Han kommer från en rik familj (som 

dessutom sponsrar hockeyklubben med mycket pengar) och bor i en villa i området som kallas 

Höjden. Han beskrivs i romanen som “den viktigaste investeringen stan någonsin har sett” 

(s.51). Kevin är juniorlagets bästa spelare och ungdomschefer från elitklubbar i hela landet 

försöker värva honom till sitt lag (s.51). Kevin, en 17-årig kille ses som en investering för staden, 

den som ska rädda staden från undergång. Kevin sätts på en piedestal och han värderas högre än 

de flesta andra ungdomar i staden, speciellt inom kretsen kring Björnstad hockey, men också av 

de andra i staden. 

   Kevin och bästisen Benji, som också är en av de främsta i juniorlaget och därför värderas högt, 

får också andra förhållningsregler än vad de andra killarna i laget har: 

 
De andra killarna varnar honom ständigt för att han kommer åka ur laget om David 
får veta att han röker gräs, men Benji skrattar bara i lugn förvissning om att det aldrig 
skulle hända. Inte för att Benji är för bra för att kastas ur laget, absolut inte, men för 
att Kevin är för bra. Kevin är juvelen, Benji är försäkringsbolaget (s.52).  

 

I citatet ovan syns en tydlig skillnad mellan personerna i laget. Benji får röka gräs medan det är 

förbjudet och skulle innebära att man förlorar sin plats i laget för någon av de andra killarna. 

Benji slipper tränarnas hårda regler därför att han är ovärderlig för laget, det är han som skyddar 

Kevin. De andra killarna som “inte är något” genast skulle åka ur laget, därför att klubben har 

råd att undvara dem, men inte Benji och inte Kevin: de har andra förhållningsregler.  

   Kulturen inne i ishallen är hård och rå. Inom hockeyklubben finns en viss hierarki som alla 

måste följa: “spelarna kan snacka skit om domaren men aldrig om tränaren, tränaren får kritisera 

spelarna men aldrig sportchefen, sportchefen kritiserar inte direktören, direktören inte styrelsen, 

styrelsen inte sponsorerna. Och högst upp står en grupp kavajklädda män [...]” (s.175). De 
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kavajklädda männen som i detta fall står högst upp i ordningen är sponsorerna, männen med 

pengar.  

   Även hierarkin mellan åldrarna och lagen är tydligt markerad och upprätthålls både av spelarna 

och tränarna. Tidigt får spelarna veta om de är något eller inte: “[...]man kommer undan det 

värsta om man är bäst, och det är vad Amat har blivit den här säsongen” (s.94). Amat klarar sig 

för första gången undan assisterande tränaren Bengts glåpord medan kompisen Zacharias som 

inte utvecklats lika mycket som Amat får utstå könsord, svordomar och att bli förnedrad inför de 

andra i laget. Efter en träning får han höra av Bengt att: “- Sämst på träningen idag var som 

vanligt lilla fröken Zach. Så du får äran att samla puckar och koner” (s.98).  Resten av laget 

skrattar medan Zacharias hängs ut som sämst av den assisterande tränaren Bengt. I anknytning 

till detta finns en didaktisk potential att diskutera vilka signaler det sänder till barnen och 

ungdomarna när vuxna människor använder sig av detta sätt att tala om andra människor? Barn 

tar ofta efter vuxna och genom att de vuxna talar på detta sätt till andra människor visar de för 

barnen att det är ett acceptabelt sätt att agera på. 

    Innan Amat blev så bra som han är nu, fick även han utstå Bengts och lagets hån. Ett tag var 

Amat  osäker på om han ville fortsätta träna:  

 
Han var trött, det är allt han minns. Trött på att kämpa, trött på att alla skrek åt honom, 
trött på att få skit och stryk, trött på omklädningsrummet där juniorerna smög in under 
träningen och klippte sönder hans skor och slängde hans kläder i duschen. Trött på att 
försöka bevisa att han var någonting annat än det de kallade honom: Från Sänkan. 
Städerskans son. För liten. För vek (s.95).  

 

Dagen då tränarna äntligen ser Amats talang och han han blir uppflyttat till juniorlaget beskrivs 

som den bästa dagen i hans liv trots att hela juniorlaget gör allt för att visa att han inte hör dit: 

“Det tar pojken en timme att halvt krypa, halvt stappla till omklädningsrummet. Det är tomt. 

Elementen är avstängda. Hans skor är sönderklippta och alla hans kläder ligger dyngblöta på 

golvet i duschen” (s.118). Killarna förstör hans tillhörigheter och tacklar honom sönder och 

samman på träningen - trots detta framgår det att det är den lyckligaste dagen i Amats liv. Får 

man spela i juniorlaget är man någonting och folk i skolan kommer veta vem han är (s.147). När 

Amat sedan fått vara med och spela hockey under semifinalen börjar plötsligt även männen som 

arbetar på hockeyklubben att se Amats mamma Fatima som städar på klubben. Tidigare har de 

inte märkt henne alls när hon städat runt deras fötter, men när Amat blivit någon för klubben 

reser sig direktören upp och lyfter papperskorgen från golvet när hon ska tömma den, för att 

hon ska slippa böja sin ömmande rygg (s.230).  

   Zacharias, Amats bästa vän, blir inte antagen till juniorlaget. Han stannar därför kvar i den 

yttersta cirkeln av popularitet, medan hans bästa vän för första gången i den innersta. Han är inte 
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heller bjuden till festen efter semifinal-matchen och när alla börjar lämna ishallen blir det 

“plågsamt uppenbart vilka som tillhör och vilka som lämnas bakom” (ss. 178-179). Zacharias blir 

kvar och Amat går. Utan att fråga om Zach vill med. Efter detta blir inget sig likt i deras livslånga 

vänskap igen. Amat tillhör nu den gruppen av ungdomar som har ett högre värde i staden, bland 

de som är något. 

   Även Mayas bästis Ana känner sig utanför och bortvald när Maya blir “vald” av Kevin.  På 

festen efter semifinalen, när Maya är uppe i Kevins rum, går Ana omkring på nedervåningen och 

letar efter sin vän. (s.204).  När hon inser att Maya lämnat henne går Ana, och även deras 

vänskap påverkas i förändringar i graderna av popularitet. 

   Högst upp i hierarkin står, som tidigare nämnts, Kevin. Han är överlägsen alla killarna i laget 

och är deras ledarfigur. Han har dock inte samma inflytande över sin bästis Benji. som vågar säga 

nej, och som inte alltid lyder Kevins minsta vink. Ner Kevin säger att “du ska svara när jag 

ringer” svarar Benji att “jag tror du förväxlar mig med Lyt eller Bobo. Jag är inte din slav. Jag 

svarar när jag känner för det” (s.217). De andra killarna följer Kevins minsta vink men Benji gör 

inte det. Han vågar gå sin egen väg och är en av få som inte väljer att acceptera sin plats i 

hierarkin i hockeylaget. Benji är dessutom den enda som vågar fråga Kevin vad det var som 

egentligen hände med Maya på festen efter semifinalen. Han såg när de gick upp till Kevins rum 

och han såg Maya förkrossad i skogen på festnatten (s.218).  

   När ett bråk uppstår mellan Benji och Kevin får läsaren uppleva störningar i den rådande 

maktordningen. Före bråket följdes Benji och Kevin alltid åt till skolan - ingen annan än Benji 

dög åt Kevin. När Kevin inte längre har Benji vid sin sida letar han nedåt i rangordningen i laget 

efter en följeslagare. När Kevin istället knackar på hemma hos William Lyt en morgon innan 

skolan framställs Lyt som helt chockad och överlycklig. Han har aldrig förr fått gå tillsammans 

med Kevin till skolan, trots att de bor grannar (s.227).  

   Även mellan vännerna Ana och Maya råder någon sorts osynlig hierarki och författaren målar 

upp en tydlig bild för läsaren av olika aspekter påverkar ungdomarnas status i Björnstad: 

 
 
 
 
Ana går ensam till skolan. Håller telefonen som ett vapen, Mayas nummer i displayen 
och fingret på avtryckaren, men ringer inte. De viktigaste de lovade var att aldrig lämna 
varandra, det handlade aldrig om säkerhet, det handlade om att löftet gjorde dem till 
jämlikar. De har aldrig varit det på något annat sätt.. Allt som Ana är bra på är saker 
man gör i vildmarken, där behövde Maya henne, men så fort de kom hem från skogen 
blev Ana ständigt påmind om att Mayas liv var en mycket bättre version av hennes eget. 
Maya har fortfarande två föräldrar. Ett syskon. Ett hem som inte luktar cigaretter och 
vodka. Hon är smart, rolig, populär. Har bättre betyg. Är musikalisk. Modig. Hon kan 
skaffa bättre vänner. Och hon får killar. Om Ana lämnade Maya ensam i vildmarken 
skulle Maya dö. Hon begrep bara inte att när hon lämnade Ana själv på fest så var det 
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samma sak. De lovade att aldrig lämna varandra, det var det enda som gjorde dem till 
jämlikar (s.229).  

 

Maya har en familj som liknar normen kring vad en familj ska vara mer än vad Anas gör. Hon är 

bättre socialt, är duktig i skolan och är musikalisk. Hon har lättare att få både vänner och 

pojkvänner än vad Ana har, men Ana har andra kvaliteter som gör att hon ändå ser sig som 

jämlik med Maya - de behöver varandra för att överleva. 

   Avslutningsvis i detta tema kommer alla människors lika värde diskuteras i förhållande till den 

våldtäkt som sker under festen efter juniorlagets semifinal. Våldtäkten och det som händer efter 

att Maya anmäler Kevin kommer att diskuteras i flera av den här uppsatsens teman, då de ofta 

går in lite i varandra, men i detta tema kommer främst Kevins överlägsna värde i staden att 

diskuteras.  

   Maya väljer att vänta en vecka med att anmäla våldtäkten och gör det istället precis innan 

juniorlagets finalmatchen. Att Maya inte anmäler Kevin tidigare är en av anledningarna till att 

många av personerna kring Björnstad hockey inte tror på Mayas berättelse. Kevin är klubbens 

stjärnspelare. Han är en kille som har möjlighet att i framtiden spela i topplagen, och därför 

hävdar många inom klubben att det är avundsjuka som driver Maya och hennes familj. Några av 

personerna i klubbens styrelse menar att det kan vara hennes pappa Peter, den före detta NHL 

spelaren, som är avundsjuk eftersom Kevin har en chans att gå längre än honom och Peter 

därmed riskerar att förlora sitt inflytande över klubben. Man hävdar att de väntar med anmälan 

för att göra så stor skada för Kevin som möjligt (ss. 327-328).  

    Kevins pappa väljer att inte tro på de anklagelser som riktas mot hans son, men trots det 

tvekar han på att Kevin är oskyldig. Han vill rädda sin son till varje pris, då priset Kevin skulle få 

betala om han åkte fast skulle vara alldeles för stor; hela Kevins framtida karriär vore förstörd. 

När Kevins pappa får veta att Amat (som kom in i rummet och avbröt våldtäkten) eventuellt har 

sett saker som han inte borde ha gjort, väljer Kevins pappa att söka upp Amat för att försöka 

minimera den eventuella skadan, och Amat inser direkt att något är på väg att hända när han ser 

Kevins pappas fina bil parkerad utanför sin lägenhet i Sänkan. Kevins pappa använder sina 

sociala och ekonomiska tillgångar för att övertala Amat att inte berätta för någon vad han såg. 

Att rädda Kevin är mycket viktigare än vad Maya har upplevt, för honom är hon inte värd 

någonting, utan endast en liten flicka som står i vägen för sin sons framtidsplaner: 

 
- Hon har satt er i en jävla situation, dig och Kevin. En jävla situation. Och tror du 
att hon bryr sig om dig, Amat? Tror du att hon hade gjort såhär då? Det är svårt för 
dig att förstå nu, men tjejer har ett annat behov av uppmärksamhet än killar. De gör 
jävligt konstiga grejer för att få det. Småflickor skvallrar och sprider rykten, men 
män gör inte det. Män ser varandra i ögonen och löser saker utan att blanda in alla 
andra. Eller hur? (s.351) 
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Kevins pappa försöker intala Amat att det var en tillfällighet att Maya valde Kevin, men att det 

kan komma en tid då hon skulle valt Amat istället, när det är Amat som är stjärnan. Tjejerna 

kommer flockas kring honom när han spelar i A-laget och då, hävdar Kevins pappa, kommer 

Amat inse att “en del av dem inte går att lita på. De är som virus” (s.351). Kevins pappa talar 

nedlåtande om Maya och om andra tjejer som följer killarna i hockeylaget, och placerar Kevin 

som offer istället för Maya. Kevins liv och Kevins framtid är viktigare än det brott han utsatt 

Maya för och den rädsla Kevin har försatt henne i. 

    Kevins pappa sträcker Amat fem tusenlappar och säger att han hört att Amat behöver nya 

skridskor, och att det bara är att ringa honom i fortsättningen om han behöver något och att det 

är viktigt att de håller ihop nu, både i stan och i klubben. När Kevins pappa försvinner iväg i sin 

fina, dyra bil släpper Amat tusenlapparna i snön och går hem  trots att “han vet exakt vilken 

modell han hade kunnat köpta för femtusen kronor. Alla barn i Sänkan vet exakt priset på saker 

de inte har råd med” (ss.351-352).  I och med att Amat inte tar emot tusenlapparna väljer han 

Maya framför för Kevin. Han ser det brott Kevin faktiskt har begått och blir inte förblindad av 

Kevins stjärnstatus, som de flesta andra i staden tycks ha blivi. För Amat är Maya och Kevin två 

personer med samma värde, varav den ena utsatt den andra för ett brott som bör straffas, trots 

att Kevin har Björnstad hockeys framtid på sina axlar. Mayas bästis Ana sätter ord på den skillnad 

invånarna i Björnstad gör mellan Maya och Kevin: “Ni skiter i Maya! Och ni skiter egentligen in 

Kevin också! För de är inte människor för er, de är bara värden. Hans är bara större än hennes” 

(s.375).  

   Förutom sin pappa har Kevin många omkring sig som tror de känner honom, som stöttar 

honom och som aldrig skulle svika honom. Kevin värderas högt av invånarna i Björnstad och 

han har en trogen grupp människor omkring sig som inte tror att han skulle begå ett brott, eller 

som inte vill riskera att förlora Kevin i laget. Både Kevin och Kevins pappa har personer omkring 

sig som är beredda att ställa upp för dem och som är beredda att lyssna på vad de har att säga. 

Kevins pappa menar att Maya och hennes pappa Peter har startat ett krig, att han ville att Kevin 

skulle hämtas av polis från bussen som skulle ta laget till finalen och att lösning nu är att klubben 

gemensamt driver ut Peter. De vill visa för Peter att det “han gjort” inte är acceptabelt (s. 333). 

Klubben och laget tar alltså ställning mot Maya och Peter, och ställer sig istället på 

våldtäktsmannens och hans rika pappas sida. Invånarna i Björnstad stänger sina dörrar för Mayas 

familj samtidigt som majoriteten av spelarna i Björnstad hockey skolkar från skolan för att vara 

nära Kevin och stötta honom (s.340). 
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   Som avslutning på detta tema är det av värde att fundera kring temats didaktiska potential att 

diskutera frågor kring alla människors lika värde. I detta avsnitt har flera exempel, där man som 

lärare skulle kunna diskutera människors värden med eleverna, presenterats. Särskilt intressant är 

att diskutera Kevin och den stjärnstatus han besitter i förhållande till hur han behandlas tiden 

efter han anmälts för en våldtäkt. Hur hade Kevin behandlats om han inte var lagets självskrivna 

stjärnspelare utan istället kom från Sänkan som Amat? Om Kevin inte hade haft en pappa som 

var en av de största finansiärerna av Björnstad hockey hade klubben stöttat Kevin lika mycket då? 

Människans och individens sociala värde spelar stor roll här. Kevin värderas högre än Maya och 

därför väljer de flesta i staden att ställa sig på Kevins sida och förneka att våldtäkten har ägt rum. 

Hade det istället varit Amat, Bobo eller William Lyt som våldtagit Maya hade situationen kanske 

sett annorlunda ut, och fler kanske hade valt att tro på Maya? 

 

4.3 Identitet 

Det tredje temat jag identifierat i romanen är identitet. Temat har en något svagare koppling till 

skolans värdegrund, men hänger väl ihop med romanen, då det är tydligt hur ungdomarna i den 

kämpar med att förstå vilka de är, att hitta sin plats. I Läroplanen för gymnasiet står dock att 

skolans uppgift är att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart”49 - att utforska sin identitet, 

så en viss koppling får att finna. I detta tema kommer bland annat den egna identiteten i 

förhållande till en gruppidentitet att diskuteras. I romanen står att: 

 
‘Laget är större än jaget’ är bara en klyscha för dem som inte begriper idrott, för alla 
andra är det en smärtsam sanning, för det för ont att leva efter den. Underkasta sig en 
roll man inte vill ha, göra skitjobbet i tystnad, spela defensivt istället för att få göra mål 
och vara stjärnan. När man accepterar sina lagkamraters sämsta sidor för att man älskar 
gruppen, det är då man är en lagspelare (s.246).  

 

Hockeylaget som grupp är otroligt stark och de olika rollerna inom gruppen är starkt präglade på 

individerna. Kevin är stjärnan som går i mitten och runt honom följer resten av laget, med 

undantag för Benji som inte böjer sig för gruppidentiteten även om han tydligt vet sin roll på 

hockeyrinken. Kevin färdas alltid i flock, i ishallen, i skolan och på väg till och från skolan. Kevin 

går “alltid i mitten, med laget graviterande till honom i ordning efter deras förmågor på isen. De 

bästa spelarna närmast, sedan vidare utåt i cirkel och nedåt i hierarkin” (s.57). Att killarna 

placerar sig runt Kevin efter deras prestationer på isen skulle också passa in i diskussion under 

49 Skolverket, Läroplan Gymnasieskolan, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2020-12-17). 
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temat alla människors lika värde men den visar också den tydliga identitet killarna skapar sig genom 

hockeyn. De är en grupp, de vet sin plats i hierarkin - det blir en del av deras identitet. Killarna 

har sedan de var små vetat att ett lag inte är någonting om man inte alltid kan räkna med 

varandra (s.61). 

   Kevin har sitt lag, och han har Benji - de har varit oskiljaktiga sedan de var små. I skolan är han 

aldrig ensam, men hemma får han klara sig själv. Utåt sett är Kevin en självsäker kille som har 

allt, men i sin hemma, med sin familj är han ensam. Kevins pappa deklarerade tidigt att “mitt 

uppgift är att vara din pappa, inte din kompis”. Kevins pappa har inte sett en enda av lagets 

matcher men sponsrar klubben med miljonbelopp varje år.  Som läsare kan man dock läsa sig till 

att det nog hade betytt mer för Kevin om hans pappa såg en match istället för att han fick ny dyr 

utrustning. Kevins föräldrar vill att han presterar på topp i skolan och på matcher. Kevins pappa 

frågar inte hur många rätt Kevin hade på provet utan istället hur många fel han hade och på vad 

(s.134-135). Före den för juniorlaget avgörande matchen säger Kevins pappa till Kevin att “folk i 

den här stan kommer försöka klänga sig fast vid dig mer än vanligt nu, Kevin, så du måste 

komma ihåg att virus gör dig sjuk. Du behöver vara immun mot dem. Och finalen handlar inte 

bara om hockey. Den handlar om vilken slags man du vill vara. En man som går ut och tar det 

du förtjänar, eller en som står i ett hörn och väntar på att någon ska ge det till dig” (s.225).  

  Det är viktigt att fundera över vad det gör det med en 17-årig pojke att bli försummad av sin 

familj, men att samtidigt förväntas prestera på topp och ta allt han tycker att han förtjänar.  Vad 

innebär det för en kille i den åldern att vara Björnstads stjärnskott och den mest populära killen i 

skolan? Han blir identifierad av andra som den perfekta killen som har allt och är bra på allt. Hur 

formar det egentligen den 17-åriga pojkens identitet, och vilken påverkan har Kevins uppfostran 

på att han tillslut väljer att ta Maya mot hennes vilja? Kevin har ju sedan barnsben har lärt sig att 

man ska ta det man vill ha och inte vänta på att någon annan ska ge det till honom. 

    Kevins motsats i romanen är, på många punkter, Amat och som läsare får vi veta att “på 

platser som Björnstad blir de populäraste barnen kaptener tidigt, lagen väljs osynligt redan på 

lekplatsen. Amat, Lifa och Zacharias var den sortens ungar som blev över. De har hållit sig till 

varandra sedan dess” (s.59). Medan Kevin har en given plats bland de populära barnen får Amat 

och hans kompisar Lifa och Zacharias tidigt identifiera sig som de barn som blev över. I skolan 

är de osynliga eller får utstå hån och trakasserier från de äldre spelarna i Björnstad hockey. Amat 

är den första killen från Sänkan som får spela i Björnstads juniorlag och han blir en förebild för 

många små pojkar som också bor där. Amats kompis Lifa, som också bor i Sänkan, berättar för 

Amat att han sett några små killar spela hockey på gatan och låtsas att de var sina idoler. En av 

pojkarna ville vara Amat (s.272). Amat blir en förebild som visar att det går att lyckas även om 
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man kommer från en fattigare del av staden. Att han kommer från Sänkan men ändå lyckats ta 

sig in i juniorlaget blir en del av hans identitet.  

   Med en plats i juniorlaget blir Amat plötsligt någon, men trots det markerar hans 

lagmedlemmar till en början tydligt att han inte är en av dem. När laget efter semifinalen ska gå 

hem till Kevin för den omtalade festen frågar Amat om han inte kan få ta med sin vän Zacharias 

dit. Kevin svarar att “- Sorry, Ahmed! Det är bara för laget, du fattar va?” (s. 140). Trots att de 

spelar i samma lag och Amat gjort en betydande insats under matchen tycks Kevin inte veta vad 

Amat heter. Det blir därför intressant att diskutera huruvida detta är en form av härskarteknik, 

att Kevin låtsas att inte veta Amats namn för att markera för honom och för Maya och Ana som 

står bredvid att Amat inte är någon, eller om det faktiskt är så att Amat varit så obetydlig att 

Kevin inte lagt hans namn på minnet. Detta tycks dock inte särskilt troligt i en så liten stad som 

Björnstad.  

   Flera av de andra killarna kämpar för att passa in i sina roller. Bobo, som också spelar i 

juniorlaget och ingår i den närmaste kretsen kring Kevin “har alltid fått kämpa sig fram till 

centrum för uppmärksamheten, mitten av omklädningsrummet. Så länge han kan minnas har han 

varit skräckslagen för hörn, för att bli bortglömd, obekräftad” (s.154). Även William Lyt kämpar 

hårt för att passa in i den innersta cirkeln runt Kevin. William Lyts mamma Maggan Lyt är djupt 

engagerad i sin sons intresse och är alltid på plats i omklädningsrummet vid matcher och 

träningar. Maggan och hennes man vill också gärna identifieras med den övre klassen i Björnstad 

(de som bor på Höjden - som Kevin),  och hon och hennes man har därför valt att avstå från, till 

exempel, en andra bil och utlandssemestrar bara för att kunna köpa villan som ligger bredvid 

Kevin Erdahl och hans familjs hus, så att William och Kevin kunde bli bästisar (s.152). Trots att 

de inte har samma ekonomiska möjligheter som Erdahls är det otroligt viktigt för familjen Lyt att 

de utåt sett ska tillhöra överklassen, och att deras son William ska ha alla möjligheter att umgås 

med Kevin, för att bli något. Allt de gör tycks vara en strävan efter att identifieras med 

Björnstads överklass och en vilja att bli accepterade av Kevins Erdahls familj. 

    Hockeyn har även fördelar i formandet av ungdomarnas identitet. Hockeyn gav Benji, som är 

en orolig själ med en pappa som tagit livet av sig och lämnat honom och resten av hans familj 

ensamma, ett sammanhang, en struktur och regler. Benji är känd för att förstöra saker och att 

inte kunna kontrollera sin ilska. Istället för att straffa honom belönar hockeyn de finaste sidorna 

hos honom honom: “det obegripligt stora hjärtat och den fullständigt odödliga lojaliteten”.  Den 

fokuserade hans energi på att bygga saker istället för att ha sönder dem (s.214). Hockeyn ger med 

andra ord Benji rum att vara sig själv och han får något att kämpa för, vilket kan vara en av de 

positiva sakerna med lagsporter.  
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   Detta tema har ibland varit svårt att skilja från temat som handlar om alla människors lika värde 

då ungdomarna i Björnstad är så medvetna om sin plats inom den sociala hierarkin. De 

identifierar sig med sin plats i hierarkin och de olika platsernas värde samtidigt som det ständigt 

sker ett sökande efter sig själva och vilka de är som individer, utanför laget och vad som är rätt 

och fel för dem. Den svenskämnesdidaktiska potentialen i detta tema har visat sig vara hög i 

samtal om identitet, då litteraturen, enligt styrdokumenten i svenska för gymnasiet, ska vara en 

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.50 

 

4.4 Individens frihet och integritet 

Detta fjärde avsnitt behandlar temat individens frihet och integritet. Även detta tema är tydligt kopplat 

till värdegrunden. I Läroplanen för gymnasiet står att individens frihet och integritet är ett av de 

värden som skolan och undervisningen ska gestalta och förmedla.51 Detta tema kommer 

behandla det inskränkandet av en individs frihet som sker när Kevin våldtar Maya, samt de 

friheter många av killarna i laget tar sig. Temat är således centrerat till att handla om de 

överträdelser som sker kring en kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp, även om temat i 

stort också handlar om individens rätt att bestämma över sig själv och sitt liv. 

    En vecka efter våldtäkten tar Maya mod till sig och anmäler det som skett. Trots att Maya 

blivit utsatt för ett övergrepp bryr sig varken poliserna eller invånarna i Björnstad om vad hon 

har att berätta. Istället kommer de ställa frågor till henne om hur mycket hon har druckit, om 

hon var full och om hon gav honom signaler. De frågar om hon höll  honom i handen och om 

hon gick frivilligt upp till Kevins rum på övervåningen (ss.199-200). Det är viktigt att i 

förhållande till detta diskutera om något av detta verkligen ska spela någon roll när det är Kevin 

som har begått ett brott? Att följa med en kille upp till hans sovrum betyder inte att man har 

tackat ja till att ha sex med honom. Det är viktigt att poängtera att hon inte ville, och att det är 

det som spelar roll i det här fallet. Kevin tar sig friheter med Maya som han inte får ta, han 

krossar hennes integritet och friheten att bestämma över sig själv och sin kropp.  

   Poliserna i romanen frågar fortsättningsvis vem som kysste vem och om hon kysste hon Kevin 

tillbaka? Maya minns att hon kysser tillbaka och att “hon skrattar först när hon känner hans 

50 Skolverket, “Ämne- svenska gymnasieskolan (Gy11)”, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasi
eprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3
Dgy%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2020-11-20). 
51 Skolvetket, “Läroplan för gymnasieskolan (Gy11): Grundläggande värden”, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2021-01-03).  
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tyngd över sin kropp, men när han tvingar ner hennes byxor hindrar hon honom” (s.201). Kevin 

verkar dock tro det är en lek och fortsätter allt mer hårdhänt och envist. När hon säger att hon 

inte vill fortsätter han bara och vägrar att släppa (s.201). Kevin säger till Maya att sluta spela svår, 

“hon följde ju med upp” och säger att han trodde hon gillade honom. Kevin menar att hon 

borde vara glad, att han skulle kunna hämta vilken annan tjej han vill från festen och ligga med. 

Trots att Maya försöker få bort honom med våld slutar han inte: “Hon river bort hans hand så 

desperat att hennes naglar drar två djupa sår i hans hud” (s.202). Kevin tar ett tag om hennes 

hals, håller för hennes mun och fullbordar våldtäkten. 

   Citatet “för gärningsmannen varar våldtäkten i några minuter. För offret slutar den aldrig” 

(s.203) är särskilt intressant. För Kevin är det över på några minuter medan Maya kanske tvingas 

leva med skulden, skammen och rädslan resten av sitt liv. I romanen beskrivs tydligt det våld 

som används under våldtäkten. Mayas blus är trasig och handleder och hals är svarta av 

blåmärken (s.208). Maya säger upprepade gånger “nej” och ändå fortsätter Kevin. “En av alla de 

saker som tas ifrån flickan den här natten är platsen där hon inte behöver vara rädd. Alla 

människor har en sådan plats, tills den tas ifrån oss. Den kan aldrig ges tillbaka igen. Maya 

kommer vara rädd överallt nu” (s.210).  Efter våldtäkten tvingar Mayas huvud henne att uppleva 

den natten igen och igen. Hon känner samma skräck, samma smärta och samma övertygelse om 

att Kevin tillslut skulle döda henne som när hon befann sig i hans rum (s.210).   

Det Maya känner efter övergreppet är ett tydligt exempel på vad ett offer för våldshandlingar kan 

behöva utstå efter att de varit med om något liknande; det är inte över bara för att Maya är 

hemma i sitt flickrum, utan skräcken finns kvar långt efteråt och inskränker på hennes frihet, 

hennes rättigheter att bestämma över sig själv och sin kropp och Kevin tog detta ifrån henne.  

   Trots att det är Maya som blivit utsatt för ett brott resonerar hon inte som någon som blivit 

utsatt för ett brott, hon resonerar som någon som utfört ett: Allt hon kan tänka på är att ingen 

någonsin ska få veta, att hon måste undanröja alla bevis. Maya tvättar bort alla spår av Kevin på 

sin kropp, bränner skjortan hon hade på sig” (s.213). Maya känner skuld och skam och vill 

desperat få bort alla bevis, utan att tänka på att de skulle behövas senare.  

   Maya är inte den enda som råkar ut för hockeykillarnas självgodhet under festen. När Ana 

kommer ut från toaletten står William Lyt precis utanför dörren och blockerar hennes väg: “Han 

lutar sin stora kropp mot henne och försöker snubbla in dem båda två tillbaka in genom 

öppningen. Hade han inte varit så full hade han kanske lyckats, men Ana glider vigt undan och 

hoppar ut i hallen när han famlar efter handfatskanten för att hålla sig på fötter (s.192). Lyt säger 

att “ - Kom igen nu! Jag gjorde fan en assist idag, får man inget för det?” (s.192). Killarna i laget 

tycks tro att deras meriterna i hockey och vinsten i semifinalmatchen ger dem rätt välja vilken tjej 
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de vill på festen. Vad tjejerna tycker tycks spela mindre roll, både Kevin och Lyt går på Ana och 

Maya utan deras godkännande. 

   Ett övergrepp behöver inte vara att bli överfallen av en okänd man ute i skogen utan det kan 

även vara killen man länge drömt om, på en plats man själv valt att komma till, med en 

undervåning full av skolkamrater: 

 
Under hela sitt liv får man veta hur det är att bli våldtagen. Att det sker i joggingspåret 
eller att man blir nedslagen i en gränd, drogad i en bar eller inlåst av främmande vuxna 
män. ‘Alla varnar dig, gång på gång, de varnar alla flickor: Det här kan hända! Såhär går 
det till! Det är bara ingen som berättar att det kan vara såhär: Med någon hon känner. 
Litar på. Har skrattat med. I hans pojkrum under hockeyspelaraffischer med hela 
nedervåningen full av skolkamrater (s.202).  

 

Maya följer med Kevin frivilligt upp till hans rum, hon kysser honom tillbaka, men sen vill hon 

inte mer. Hon säger “nej” och Kevin lyssnar inte. Allt som händer därefter är ett övergrepp. Han 

tar sig friheter med henne som inte är okej. Alla människor ska ha rätten och friheten att 

bestämma över sig själva. 

 

4.5 Sexualitet 

Det femte temat i denna uppsats är sexualitet. Temat går till viss del att koppla till skolans 

diskrimineringsgrunder där det står att ingen i skolan skall utsättas för diskriminering på grund av 

sin sexuella läggning.52 Temat skulle också till viss del kunna kopplas ihop med identitet och 

individens frihet att själv bestämma över sin sexualitet. Flera av exempel nedan handlar om 

ungdomarnas osäkerhet kring sin sexualitet vilket kan hänga ihop med skapandet av den egna 

identiteten. 

   I omklädningsrummet i ishallen får vi som läsare läsa flera exempel på grova sexistiska skämt 

som ofta dras av tränarna för killarna i laget. Ett exempel är när den assisterande tränaren Bengt 

skämtar på Bobos bekostnad inför de andra killarna i laget: “- Hörrni, vet ni varför Bobo alltid 

gråter och har ont i öronen när han har haft sex?” “- Pepparsprayen och överfallslarmet!” (s.155). 

Skämtet är osmakligt och anspelar på att Bobo måste begå sexuella övergrepp för att få ha sex 

med en tjej. Det finns antydningar i romanen till att bland annat tränaren David funderar på om 

inte det skämtet var att gå över gränsen, men det är ingen i laget som vågar säga emot. Killarna 

skrattar för att få vara med i gemenskapen men alla vet att det de skämtar om inte är okej. Det är 

52 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan (Gy11): Förståelse och medmänsklighet, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2021-01-03). 
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intressant att fundera kring hur Bobo känner när hela laget skrattar åt att han skulle begå 

kriminella handlingar, samt vilka signaler de vuxna sänder till ungdomarna när de skämtar om 

något så fruktansvärt som en våldtäkt. Skämtet dras dock innan Maya blir våldtagen, och om det 

inte väcker funderingar i huvudet på killarna då, så bör det göra det senare; “även Amat skrattar, 

men han ska skämmas över det för evigt” (s.156). 

   Det framkommer ett flertal gånger i romanen att Bobo är osäker på sig själv och sin kropp. Vid 

ett flertal tillfällen försöker han fråga sina kompisar om saker han undrar över: “Jag… det är en 

grej jag tänker på bara. Alla killar snackar ju om brudars pattar. Jag undrar om de snackar 

likadant om våra kukar. Hur vet man om man har en snygg, liksom? Tror du att det är viktigt för 

brudar att man har en snygg?” (s.196). Denna gång är det Amat som får frågan och han väjer för 

att svara på frågan, antagligen för att inte han har en aning och undrar lika mycket som Bobo. De 

andra killarna i laget brukar skratta åt Bobo när han frågat liknande saker och det tycks råda en 

stor osäkerhet kring sex bland killarna även om de har ett hårt yttre och framställer sig som 

erfarna. Bobo är den som vågar öppna sig och fråga. 

   William Lyt är en av killarna som gärna vill framstå som sexuellt erfaren. På festen efter de 

vunnit semifinalen säger han till Amat att “du kan få knulla med VILKEN tjej du vill här ikväll, 

ALLA är hockeyhoror när vi har vunnit!” sedan fortsätter han “ - Om inte Kevin eller Benji eller 

jag vill ha henne. Förstakedjan har förstaval!” (s.183). Lyt får det att låta som att det bara är att 

välja och vraka för dem nu när de vunnit en match och att alla tjejer står på led för att få vara 

med dem. Det är också Lyt som slår vad med Kevin om ifall Kevin ska få ligga med Maya på 

festen eller inte. Lyt ser att Kevin spanar på Maya och säger att “sportchefens dotter, Kev, du 

kommer fan ALDRIG få ligga med henne!”. Kevin ser detta som en utmaning och de slår vad 

om en hundring att Kevin ska få ligga med Maya den kvällen (s.198). Ifall vadslagningen är en 

bidragande faktor till att Kevin senare våldtar Maya framkommer ej, men det ger oss som läsare 

ändå en bild av vilken syn killarna vid detta tillfälle har på sex. De ser det som en sport, något 

man kan slå vad om. 

   Benji, som i största hemlighet gillar killar, tvingas också utstå alla de grova och ibland 

homofobiska skämt som dras i ishallen. Ingen i laget, inte ens hans bästis Kevin vet att Benji 

gillar killar. Det finns ett skämt som Benji kommer ihåg särskilt väl: “- Grabbar, vet ni hur man 

får fyra bögar att sätta sig på en stol? Man vänder på den!”. Det var Bengt, tränarassistenten som 

drog skämtet och alla skrattade.  

 
Det är lika lätt att exkludera som att inkludera, lika lätt att skapa ett vi som ett dem. 
Benji är inte rädd för att få stryk eller för att bli hatad om någon får reda på sanningen 
om honom, han har varit hatad av varenda motståndarlag sedan han var barn. Det enda 
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han är rädd för är att det en dag ska finnas skämt som hans lagkamrater och tränare inte 
vill dra medan han är i rummet. Skrattets utanförskap (s.260).  

 

Benji är rädd att riskera den gemenskap som ändå blir i laget när de tillsammans skrattar åt 

tränarnas opassande skämt. Han låter dem dra skämt som kanske egentligen sårar honom, bara 

för att passa in.  

   Att Benji gillar killar får vi som läsare egentligen inte veta förrän han är på sin sin syster Katias 

bar “Ladan”. Ett band spelar och på scenen står en basist:” svart hår, svarta kläder, och lyser 

ändå”. Basisten lägger märke till Benji under tystnaden mellan två låtar. “Resten av lokalen hade 

lika gärna kunnat vara tom då” (s.192). Det är som om det uppstår kärlek vid första ögonkastet 

mellan basisten och Benji, trots att Benji inte tycks vilja erkänna det för sig själv.  Basisten och 

Benji möts vid flera tillfällen och varje gång beskrivs den attraktion som finns mellan killarna; 

Benji tänker att basistens skratt träffar både i huvudet och i bröstet och basisten ser trånande 

efter Benjis läppar när han röker en cigarett (s.197). Killarna är uppenbart intresserade av 

varandra, men trots detta skjuter Benji basisten ifrån sig ett flertal gånger innan de tillslut kysser 

varandra (s.428). I slutet av romanen lämnar dock basisten staden och Benji och han ses inte 

mer, men efter deras kyss kan det ändå tänkas att Benji har fått en bättre förståelse för sig själv 

och sin sexualitet och kanske även en acceptans som inte fanns förut, men som basisten hjälper 

honom att hitta. Benji bryter i hemlighet den rådande heteronorm som råder i ishallen. Han 

väljer dock skrattets gemenskap istället för att berätta för någon om sin sexuella läggning, trots 

att han får utstå homofobiska skämt. 

   I detta tema ligger den didaktiska potentialen i att visa den osäkerhet som kan finnas kring 

sexualitet bland ungdomar. Benji som bryter mot heteronormen och föredrar killar framför 

tjejer, Bobos osäkerhet kring den egna kroppen och Williams kaxiga yttre som döljer en osäker 

och oerfaren kille. Det är viktigt med en öppen och accepterande dialog kring sex och sexualitet 

och textutdragen visar på hur en mindre lyckad, men kanske helt realistisk verklighet kan se ut. 

 

5.0 Avslutning 

 
Syftet med denna studie var att analysera den didaktiska potentialen i Fredrik Backmans roman 

Björnstad (2016) utifrån den svenska skolans värdegrund och styrdokumenten i svenska. De 

frågor som uppsatsen gjort en ansats att besvara är hur teman som kan jämföras med skolans 

värdegrund framställs i romanen samt vilken didaktisk potential romanen har att diskutera etiskt 

intressanta frågor i undervisningen. Utifrån romanen har fem teman identifierats: jämställdhet 
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mellan män och kvinnor, alla människors lika värde, individens frihet och integritet, sexualitet och identitet. 

Dessa teman går att finna direkt i skolans värdegrund under rubriken “grundläggande värden” 

eller i diskrimineringsgrunden under rubriken “förståelse och medmänsklighet”.53 Det tredje 

temat som är identitet har till synes svagast koppling till värdegrunden men hänger ihop med att 

eleverna enligt värdegrunden ska få möjlighet att “finna sin unika egenart” och skapa sig en 

identitet.54 Temat har dessutom en tydlig koppling till svenskämnets styrdokument där det står 

att undervisningen ska leda till att eleven utvecklar självinsikt. Dessa fem teman har på olika sätt 

gått att identifiera i romanen, och under varje enskilt avsnitt har exempel från romanen 

presenterats för att besvara frågeställningen kring hur teman som jämförs med skolans 

värdegrund framställs i romanen. Under temat jämställdhet mellan män och kvinnor har till exempel 

de normer kring hur män respektive kvinnor förväntas vara i Björnstad diskuterats, samt på 

vilket sätt männen i Björnstad talar om kvinnor, och hur Maya blir bemött som kvinna efter att 

hon utsatt för en våldtäkt. I temat alla människors lika värde diskuteras karaktärernas värde i 

förhållande till varandra och de maktordningar som finns i staden och i ishallen. Avsnittet om 

identitet behandlar hur några av karaktärerna identifierar sig själva i förhållande till andra samt den 

gruppidentitet som finns i juniorlaget. I temat individens frihet och integritet diskuteras bland annat 

Kevins övergrepp på Maya och hur han inskränker hennes rätt att bestämma över sin kropp och 

sig själv. I temat sexualitet beskrivs den osäkerhet som finns hos flera av killarna kring ämnet.  

   Romanen beskriver händelser, och berör frågor som i en diskussion i ett klassrum skulle kunna 

tolkas som etiskt intressanta, och i varje avsnitt presenteras utdrag ur romanen som skulle kunna 

tolkas som intressanta att diskutera i ett klassrum utifrån värdegrunden. Romanen har således en 

didaktisk potential att diskutera svåra frågor i förhållande till skolans värdegrund. I varje avsnitt 

presenteras utdrag ur romanen som skulle kunna tolkas som särskilt intressanta att diskutera i ett 

klassrum. När dessa teman betraktas och diskuteras genom romanen möjliggör de för eleverna 

att kunna hålla ett avstånd till händelserna, och distansera sig från det som annars skulle vara 

svårt att diskutera. Det är lättare att diskutera fiktiva personer och händelser och romanen har 

således en didaktisk potential att diskutera etiskt intressanta frågor i klassrummet. Handlingen i 

romanen presenterar ett flertal intressanta frågor och dilemman som ger eleverna möjlighet att 

genom litteraturen utveckla sitt kritiska tänkande, vilket Molloy alltså benämnt som critical 

literacy.55 Romanen ger också eleverna möjlighet att utveckla fler av de färdigheter som 

presenteras i ämnesplanen för svenska, som till exempel: sin självinsikt, sin förståelse och 

53 Skolverket, “Läroplan för Gymnasieskolan - Värdegrund och uppgifter”, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan
-gy11-for-gymnasieskolan (2021-01-05).  
54 Ibid. 
55 Molloy 2017, s. 13. 
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medkänsla för andra och sitt kritiska tänkande, vilket enligt Ulfgard är ett av motiven till varför 

man ska läsa skönlitteratur i skolan.56 Dessa färdigheter; kritiskt tänkande, självinsikt samt 

förståelse och medkänsla är också, enligt Nussbaum, förutsättningar för demokratin57, på vilken 

all undervisning skall vila enligt svenska skolans läroplan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

56 Ulfgard  2015, s. 71. 
57 Nussbaum 2010, ss. 6-7.  
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