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Sammanfattning 

I denna rapport redogör vi för hur ett läromedel i berättande form som integrerar ämnena 

svenska och geografi har utformats från idé till produkt. Produktens syfte är att skapa intresse 

och motivation hos elever samt bidra till en vilja att lära sig. Det stora målet och utmaningen 

med produkten har varit att skapa en ämnesintegrering där både svensk- och 

geografikunskaper tas till vara och blir synliga. Tidigare har just en sådan integrering varit en 

brist i skolans verksamhet, där ämnen har tendens att undervisas i avgränsade lektioner. 

Vi har byggt upp läromedlet med olika teoretiska utgångspunkter som bland annat, 

genusmedvetenhet, elevinflytande, sociokulturellt perspektiv samt erfarenhetspedagogik. 

Dessa utgångspunkter bidrar till en didaktisk grund och till ett läromedel som är anpassat till 

vårt aktuella samhälle. Elevinflytande är något som vi har betonat genom hela processen för 

att skapa ett läromedel som är framtaget av och för elever. Därför har just intervjuer och 

observationer haft sin grund i elevinflytande. Elevernas tankar och reflektioner har tagits till 

vara under idégenerering samt vid utvärderingen av produkten.  

Vi ser att denna produkt skulle kunna öppna upp möjligheterna till ämnesövergripande 

arbetssätt och att de resterande teoretiska utgångspunkterna gör produkten nyanserande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Läromedel, ämnesövergripande, genus, berättande text, elevinflytande, 

sociokulturellt perspektiv, erfarenhetspedagogik.  
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1. Inledning 

 
I dagens Sverige finns det ingen reglering av läromedel, det finns inga specifika ramar som 

bestämmer vilket läromedel som anses vara lämpligt eller mindre lämpligt. Förr låg detta 

ansvar hos staten, men i dagens samhälle är detta inte fallet. Staten ansvarar för 

standardisering av mål och föreskrifter, däremot finns inga bestämda ramar för genomförande. 

Ansvaret ligger istället på skolor och kommuner och ser olika ut på olika ställen (Skolverket 

2006, s.128). Läromedel har stor betydelse i skolan och forskning har visat att speciellt 

läromedel finns till för att styra undervisningen samt att den fungerar som utgångspunkt för 

vilken inriktning undervisningen skall ta. I vissa ämnen som samhällsorienterande ämnen (SO 

- ämnen) har läromedel dock haft mindre inflytande, även om de existerar. Vi vill bidra med 

ett läromedel som underlättar undervisningen för lärare i klassrummet gällande läroböcker i 

SO – ämnet i grundskolans 4-6 genom att skapa ett läromedel som kombinerar svensk- och 

geografiämnet. Ett ämnesövergripande arbetssätt skulle kunna bidra med inspiration att arbeta 

på olika sätt i skolan. 

I skolans verksamhet finns det ett stort urval av läromedel att använda i undervisningen. Dock 

har läromedlets roll i utbildningen förändrats över tid. Om vi ser till ämnesövergripande 

läromedel i svensk – och geografiämnet, återfinns det klassiska läromedlet Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige (1907) skriven av Selma Lagerlöf. Ett annat läromedel som 

blivit en modern ersättare till Lagerlöfs är Nya pojken och Tigern (2002) skriven av Lars 

Westman som presenterar Sveriges landskap i en ny tappning. Vår produkt i form av ett nytt 

kompletterande läromedel har fått inspiration av ovannämnda läromedel. Vårt läromedel har 

byggts upp och utformats utifrån teoretiska utgångspunkter som genusmedvetenhet, 

elevinflytande, erfarenhetspedagogik och sociokulturellt perspektiv. 

Vi har arbetat utifrån problematiken kring hur man bygger upp ett läromedel som kan väcka 

elevers intresse och nyfikenhet till att lära sig, i vårt fall, Sveriges landskap. Vårt mål är att 

eleverna ska lära sig på ett kreativt sätt som inte bara sker som utantillinlärning utan faktiskt 

kan bidra till långsiktiga kunskaper och djupinlärning.  
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1.1 Bakgrund  

 

De senaste PISA-undersökningarna visar att svenska elevers läsförmåga vad gäller faktatexter 

har försämrats, dock gäller detta inte elevernas läsförmåga vad gäller skönlitterära texter. 

PISA står för Programme for International Students Assessment och är ett OECD-projekt som 

utför mätningar av resultat av elevers kunskapsförmågor och färdigheter runt om i landet. 

PISA lägger stor vikt vid elevernas förmåga att placera in kunskap i ett sammanhang för att 

förstå processer samt tolka och reflektera information och lösa problem (Pettersson & Wester 

2014, s.506). 

Arnbak (2010) beskriver att faktatexter och läroböcker har fått kritik för att framstå som 

tråkiga, informationstäta och svåra att läsa, vilket har gjort att böcker presenterats i olika 

former, med syftet att väcka elevernas känslomässiga engagemang. Faktaböcker i 

grundskolan framställs allt mer inom en fiktiv ram i syfte att locka eleverna till lärdom. Detta 

medför även att läroböckerna inte blir lika omfattande, vilket kan leda till att elever kan bli 

mer motiverade att läsa texten då det inte blir lika tungt och den ser mer ”levande” ut 

(Arnbak, 2010, s.46-47).  

Carlson & von Brömssen (2011) redogör för forskning som visar att läroböcker/läromedel än 

idag har en stark ställning i utbildningssammanhang. Läraren tenderar att planera 

undervisningen utifrån läroböcker/läromedel, där de bidrar både med struktur och innehåll i 

undervisningen. Läromedel har en allt större roll inom mer strukturerade ämnesområden som 

uppfattas som fakta, det vill säga NO- ämnena och språk. I SO- ämnet styrs inte undervisning 

i lika hög grad utifrån läromedel. Fortsättningsvis uttrycker författarna att det finns ett behov 

av att förhålla sig kritisk till pedagogiska texter och se till texternas olika meningserbjudanden 

och syften.  

I och med att det är läraren som gör urvalet av lärobok/läromedel lämnas mycket av 

handlingsutrymmet över till läroboksproducenter som leder till att böcker får en betydelsefull 

roll i utformandet av undervisningen. Men användningen av läromedel skiljer sig åt i skolor 

och mellan respektive lärare, några studier visar att olika lärarstilar är avgörande för 

undervisningen och inte själva boken (Carlson & von Brömssen, 2011, s.30-31). 

Utifrån detta tolkar vi det som att det finns ett behov av att utveckla läromedel inom SO- 

ämnena. Vi vill bidra med ett läromedel som kan fungera som stöd i SO – undervisningen för 

pedagoger och elever. Läromedlets syfte är att uppmuntra till kreativitet hos eleverna och i 

undervisningen. Vårt läromedel blir kreativt på så sätt att det kan väcka frågor och 
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funderingar kring ämnet utifrån berättelsens handling och bilder. Kreativitet i detta fall kan 

öppna upp för frågeställningar kring SO- ämnet som gör att eleverna får möjlighet till att 

reflektera och göra kopplingar till erfarenheter och andra ämnen.  

Under vårt besök på en utvald skola var målet att se om det fanns en efterfrågan på denna typ 

av produkt. Vi utförde en intervju med en elevgrupp och en lärare, och under båda 

intervjuerna fick vi fram ett resultat som visade på efterfrågan. Läraren beskrev att det råder 

en brist på läromedel i denna form och att denna skolklass inte har haft möjlighet att arbeta på 

detta sätt med geografiundervisning på grund av bristen av existerande läromedel i denna 

form inom det samhällsorienterade ämnet. Vi finner därför ett behov av att utforma ett 

läromedel som både är ämnesövergripande och kan presentera faktakunskaper i berättande 

form. 

Vi har även sett till tidigare läromedel inom denna form och funnit det klassiska verket av 

Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1907) och Nya pojken och 

Tigern (2002). Båda är omfattande och innehåller rikligt med fakta kring Sveriges landskap, 

de beskriver miljö, människor och platser som är specifika för respektive landskap. Men de är 

också skrivna i ett annat sammanhang och tidsperspektiv än det som råder idag. Vi ser därför 

ett behov av att skapa ett nytt, utvecklat och ”rätt i tiden” läromedel, men med inspiration från 

dessa två tidigare läromedel. Vi har även använt och fått inspiration av Flickornas historia 

(2015) men de förstnämnda står i fokus. 

 

1.2 Syfte och problemställning 

 

Syftet med att utforma detta läromedel under kursen Självständigt arbete är att skapa ett 

läromedel som är utformat på ett kreativt sätt som kan skapa intresse och motivation hos 

eleverna att vilja lära sig. Läromedlet ska ge möjligheter att lära utifrån bilder och text samt 

träna och utveckla kunskaper och förmågor i både svensk- och geografiämnet. Läromedlet 

presenteras i berättande form där bild och text samspelar för att skapa goda möjligheter att 

tillägna sig faktakunskaperna på flera sätt.  

Berättelsen i läromedlet har ett syfte att skapa ett ämnesövergripande arbetssätt där svensk- 

och geografiämnet samspelar. Detta gör att kunskapskrav från både svensk- och geografidelen 

i LGR11 berörs. 
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Till exempel berör läromedlet syftet med geografiundervisning som är att eleverna ska 

utveckla kunskaper om geografiska förhållanden samt utveckla en geografisk referensram och 

ett rumsligt medvetande. LGR11 beskriver att undervisningen ska ge förutsättningar för 

eleverna att kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. 

Fortsättningsvis ska eleverna bland annat kunna göra geografiska analyser av omvärlden och 

värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och 

tekniker (Skolverket, 2011, s.158-159).  

 

Mål som berörs utifrån centralt innehåll är att eleverna bör känna till svenska (…) natur- och 

kulturlandskap. Fördelning av Sveriges befolkning och orsaker till fördelningen och 

konsekvenser av denna. Eleverna ska också tillägna sig kunskaper kring namn och lägen på 

Sveriges landskap, samt orter, berg, hav och vatten i Sverige. Eleverna ska även utveckla och 

använda centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om 

geografi. Till sist ska eleverna få kunskaper om berättande texter för barn och unga från olika 

tider, från Sverige. Texter i form av skönlitteratur som belyser människors villkor och 

identitets- och livsfrågor (Skolverket, 2011, s.161-162). 

I svenskämnet behandlas syftet med svenska undervisningen som är att ge eleverna 

möjligheter till att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningens ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. LGR11 beskriver att undervisningen ska 

syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans 

med andra. Undervisningen ska göra att eleverna kan läsa och analysera skönlitteratur och 

andra texter för olika syften. Söka information från olika källor och värdera dessa (Skolverket, 

2011, s.222-223). 

 

Mål som berörs utifrån centralt innehåll är att eleverna tillämpa lässtrategier för att förstå och 

tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant 

som står mellan raderna. Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad 

med parallellhandlingar och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger 

(Skolverket, 2011, s.225).  
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

2.1 Erfarenhetspedagogik 

Erfarenhetspedagogik är ett begrepp Jan Nilsson använder för att beskriva en pedagogik där 

elevernas erfarenheter tas till vara på och sätts i relation till kunskap i skolan. Detta för att 

skapa en konkret undervisning som närmare sig eleverna genom att ta hänsyn till deras 

vardag, intressen och erfarenheter. Nilsson (2006) menar att på så sätt kan man motverka 

passiviteten från eleverna som det annars kan uppstå när innehållet är allt för faktainriktat 

(Nilsson, 2006, s. 202). 

Fortsättningsvis diskuterar Nilsson (2006) problematiken kring detta begrepp och hur detta 

kan gestaltas i praktiken. Det finns nämligen en pedagogisk utmaning i detta som läraren 

behöver vara medveten om. Problematiken uppstår när elevernas privata värld ska 

sammanfogas med skolans värld, eftersom att dessa två världar för eleverna kan kännas helt 

motsatta. Deras privata värld utgör sådant som är personligt och skolan står för det som är 

opersonligt. Nilsson (2006) beskriver detta på följande sätt: ”Den pedagogiska utmaningen 

blir att forma en undervisning som möjliggör öppningar och kopplingar mellan elevers 

vardagliga förståelse av sin omvärld och den mera vetenskapliga som skolan av tradition har 

att erbjuda dem.” (Nilsson, 2006, s. 204). 

Vi tolkar att erfarenhetspedagogik kan ge möjlighet till att eleverna får en mer personlig 

relation till skolan och på så vis kan utveckla sitt lärande. Vi tar hänsyn till detta vid 

uppbyggnad av vår produkt genom att utföra elevintervjuer där vi värdesätter elevernas 

vardag, intressen och erfarenheter. På så sätt anser vi att läromedlet blir mer personligt och 

nära eleverna än om läromedlets innehåll framstår allt för faktainriktat och abstrakt. Vi vill 

uppnå ett engagemang hos eleverna som bidrar till en positiv inställning till SO – ämnet. 

Detta blir alltså en av våra teoretiska utgångspunkter i vår rapport. 
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2.2 Genusmedvetenhet 

 

Ett annat perspektiv som används vid utformandet av vår produkt är ett genusperspektiv. 

Genusbegreppet är brett, men kan kortfattat beskrivas som ett begrepp som vuxit fram från 

kvinnor och mäns skildra livsvillkor, det vill säga skillnader i hur kvinnor och män uppfattas 

och kategoriseras socialt. Till exempel att könen tilldelas olika egenskaper och utifrån det 

placeras in i olika kategorier. Inom genusperspektivet ser man bort från det biologiska könet 

och riktar istället in sig på sociala, kulturella och historiska variationer kring att vara kvinna 

eller man (Hirdman, 2001, s.11). Det vill säga att de förväntningar och egenskaper som finns i 

en viss kultur och har tilldelas män och kvinnor förs över på de olika könen. 

Inom genusperspektivet inriktar vi oss på genusmedveten, vilket i vår rapport handlar om att 

vara medveten om skillnaderna och ifrågasätta dem. Syftet med genusmedvetenhet i 

utformningen av vår berättelse är att vara medveten om de val vi gör gällande karaktärer, 

deras egenskaper och sammanhangen de befinner sig i för att skapa jämlikhet och 

neutralisering mellan könen.  

I Carlson & von Brömssen (2011) finns analyser av läromedlet Safari, där författarna ser hur 

olika genuspositioner tar plats och hur tecknade figurer framställs. Utifrån analysen har de sett 

att i läromedlet Safari är vissa figurer uppbyggda med genusmedvetna val. Genom dessa 

medvetna val ser man bort från traditionella och separata feminina och maskulina positioner 

(Carlsson & von Brömssen, s.103). Detta eftersträvar vi i uppbyggnaden av vår berättelse. 

 

2.3 Ämnesövergripande 

Vi har även valt att använda oss av begreppet ämnesövergripande undervisning. Begreppet 

har ingen tydlig och bestämd definition utan har definieras olika utifrån användaren. 

Runström (2006) har valt att använda begreppet ämnesövergripande undervisning på följande 

sätt: ”Med ämnesövergripande undervisning i skolan menar jag när lärare samarbetar över 

sina kompetensområden och ämnen. Inom forskningen kallas det tvärvetenskap. Traditionellt 

utgår undervisningen i skolan från olika ämnesområden. Ämnesövergripande undervisning 

innebär att man tar sin utgångspunkt i bredare kunskapsområden. Vid ämnesövergripande 

undervisning får eleverna lättare att se helheterna och lärarna får större möjligheter att 

arbeta tillsammans med kollegerna, vilket kan upplevas som utvecklande och roligt” 

(Runström, 2006, s. 4-5). Medan Carlsson & Udd (2007) benämner ämnesgripande 
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undervisning som: ”En uppgift eller situation som inbegriper mer än ett av de olika 

skolämnena” (Carlsson & Udd, 2007, s.9).  

Vi väljer därför att tolka ämnesövergripande som ett arbetssätt där läraren arbetar 

överskridande med två eller flera ämnen. Vi har valt att arbeta ämnesövergripande för att 

skapa helhet i elevernas undervisning. Vi vill att ämnena ska bidra till ett helhetsperspektiv, 

där ämnen inte särskiljs från varandra. Ett helhetsperspektiv som skapar möjlighet för 

eleverna att få kunskaper från olika håll och se hur de olika ämnena samspelar med varandra.  

Carlsson & Udd (2007) diskuterar svårigheten kring att arbeta ämnesövergripande i skolan. 

De beskriver att problematiken ligger i att ämnesövergripande undervisning kräver mycket 

arbete och planering vilket gör att lärare tenderar att prioritera bort detta arbetssätt. 

Fortsättningsvis förklarar Carlsson & Udd (2007) att ämnesövergripande inte behöver utgöra 

stora projekt utan att lärare kan inkludera detta arbetssätt i det vardagliga arbetet (Carlsson & 

Udd, 2007, s.28).  

Eftersom att det kan ta mycket arbete, planering och tid för lärare att arbeta 

ämnesövergripande vill vi bidra med ett läromedel som redan i sig är ämnesövergripande. På 

så vis sparar lärare in tid som utan läromedlet skulle avsätts till att leta fakta och bygga upp ett 

arbetsområde från grunden. Vårt läromedel har som syfte att förmedla svensk- och 

geografikunskaper. Detta genom att sammanföra dem i en och samma produkt. Denna skapar 

möjligheter för eleverna att ställa meningsfulla frågor till texten som i sin tur kan leda till 

lärande i olika aspekter. 

2.4 Sociokulturellt perspektiv 

 

En tredje teoretisk utgångspunkt vi har haft i beaktande under produktens uppbyggnad är det 

sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet handlar om att lärandet sker i 

sociala sammanhang. Lev Vygotskij förespråkade bland annat denna teori och det han 

underströk var att vi till stor del lär oss av andra personer och det viktigaste som vi lär oss av 

andra är ”psykologiska verktyg” som vi människor har utvecklat för att underlätta olika typer 

av situationer med varandra och med världen runt omkring. Sådana verktyg är bland annat 

logik, symbolöverföring, begrepp och tecken. Vygotskij menar att när den lärande tillgodogör 

sig ett nytt psykologiskt verktyg skapas nya möjligheter. Exempelvis när ett barn lär sig att 

läsa kan de överföra stoff till minnet. Vygotskij talar även om språkets betydelse och att det är 

det psykologiska verktyget framför andra. Språket bidrar till en högre grad av lärande. I första 
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hand menar han att språket är ett verktyg för kommunikation, det som fattas i språket så som 

begrepp och relationer överförs och förvärvas i ett socialt medium. Detta tas i beaktande vid 

konstruktionen av texten i boken, vilka betydelser olika ord får samt att de får en förklaring. 

Vygotskij menar att vissa begrepp inom skolan saknar barn någon erfarenhet av och då blir 

det svårt att lära sig dem, alltså är det en viktig del att ge en tydlig förklaring till begrepp som 

inte används lika mycket i vardagssammanhang (Phillips & Soltis, 2010, s.93-94). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet talas det ofta om ”artefakter” eller ”fysiska verktyg”. 

Detta är verktyg människan själv har skapat och dessa har stor betydelse för människor 

gällande utveckling och lärande (Säljö, 2013, s.163). Människan är inom det sociokulturella 

perspektivet redskapsanvändare och redskapsutvecklande jämfört med andra varelser som inte 

fungerar på detta sätt (Säljö, 2013, s.161). Redskapen kan hjälpa människor i olika situationer 

och för att underlätta lärande bland annat. Ett exempel är en bok som innehåller information 

som skulle vara svårt för människor att lagra i huvudet. Skrift och medier gör alltså om sätt att 

lagra information, kommunicera och lära. Vår utgångspunkt för denna produkt är därför 

sociokulturellt då läromedlet är ett verktyg vi skapar för att förmedla information, 

kommunikation genom text och bild samt lära genom bland annat rim. 

 

2.5 Elevinflytande  

 

Elevinflytande har också utgjort en av våra teoretiska utgångspunkter. Begreppet 

elevinflytande är svårt att beskriva med en konkret och enkel definition, i och med att det kan 

ta plats i flera olika sammanhang.  

Skollagen (SOU:1996:22:14) ser på elevinflytande som en rättighet i skolan och samhället, de 

diskuterar vikten av att ta hänsyn och upprätthålla elevinflytande under elevens totala 

skolgång. LGR11 säger att skolan ska arbeta för att eleverna får denna rätt till elevinflytande 

och att inflytandet ska stiga med ålder och mognad (Skolverket, 2011, s.15). 

(SOU:1996:22:4) diskuterar att elevernas rättighet till elevinflytande har varit problematisk 

och att den i praktiken varit bristfällig i skolans verksamhet. Det finns dock en vilja att skapa 

elevinflytande och ge eleverna mer utrymme, men att detta inte uppfylls i den bemärkelsen. 

Eleverna har ännu inte fått någon större påverkan på undervisningens uppläggning och 

innehåll, val av läromedel eller prov och läxor. Därför har (SOU:1996:6-7) uppmärksammat 

tre utgångspunkter för hur man diskuterar elevinflytande och varför elever ska ha inflytande i 
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skolans verksamhet. Dessa tre utgångspunkter är följande, elevinflytande är en mänsklig 

rättighet, en del av skolans uppdrag att fostra elever till demokratiska medborgare samt 

elevinflytande utgör en förutsättning för elevers lärande. 

Det finns därmed ett behov av att skapa samarbete mellan elev och lärare i skolans 

verksamhet, att ta vara på elevernas åsikter och tankar kring undervisning och innehåll, i detta 

fall, innehållet i läromedel. Inom detta självständiga arbete är utgångspunkten att se eleverna 

som människor snarare än blivande människor genom att ta vara på elevernas åsikter utifrån 

deras personlighet, åsikter och önskemål (Skivenes & Strandbu, 2006, s.13). Målet är att utgå 

från och använda oss av elevernas åsikter kring läromedel i undervisningen. Det finns en 

strävan att skapa goda möjligheter för eleverna att få inflytande, genom att dela med sig av 

tankar och reflektioner som kan bidra till att bygga upp något som är anpassat och funktionellt 

att arbeta med i skolans verksamhet.  

Att göra eleverna mer inflytningsrika är något som skolverket också arbetar för, i LGR11 

beskriver de att den enskilda skolan ska vara tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer 

vilket blir en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. 

Eleverna ska få delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter för att utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 

ansvar (Skolverket, 2011, s.8). Ett av skolans mål är att varje elev ska successivt utöva ett allt 

större inflytande över sin utbildning. Läraren ska se till att eleven får detta inflytande över 

arbetssätt, arbetsformer, undervisningens innehåll och att detta inflytande ska stiga med åldern 

och mognad (Skolverket, 2011, s.15). 

Vår tolkning av elevinflytande blir att eleven ska få möjlighet till att delta i olika 

beslutsprocesser som genomförs inom skolans verksamhet. Då skapas en form av delaktighet 

genom att ge eleverna inflytande samt en möjlighet till att påverka sin skolsituation. Detta 

främjar även eleverna till att fostras till demokratiska medborgare som är ett av skolans 

uppdrag. Ett samspel mellan elev och lärare skulle inte bara gynna eleven utan även kunna 

skapa förutsättningar till en gemenskap som genomsyrar hela skolans verksamhet.  

Vid utformning av vår produkt har vi utgått från ett elevinflytande genom att utföra intervjuer 

där eleverna får det största utrymme. Där står eleverna i fokus och syftet med intervjuerna är 

att fånga upp elevernas tankar och idéer kring produkten. Vi använder oss av elevinflytande 

för att skapa ett läromedel där elever fått vara delaktiga och påverka utformningen. Vi 

använder oss också av detta för att skapa ett läromedel där eleverna bidrar med ett perspektiv 



 13 

från deras sätt att se på omvärlden istället för ett ”vuxet” perspektiv som ofta förekommer i 

utformning av skolans läromedel. På så sätt får eleverna delta i planeringen av en del av 

undervisningen och utvecklar sin förmåga att utöva inflytande (Skolverket, 2011, s.8).  Vår 

tanke är att ett läromedel inspirerat av elever även blir funktionellt för elever. 

 

3. Arbetsprocessen  

 

3.1 Omvärldsanalys 

 

I omvärldsanalysen presenteras vad som redan finns inom berättande form i 

geografiundervisningen. I denna rapport har en översiktlig analys utförts av det klassiska 

verket Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1907), Nya Pojken och Tigern (2002) 

och Flickornas historia (2015) för att utgöra en grund i skapandet av produkten. De två 

förstnämnda böckerna är omfattande och innehåller rikligt med fakta kring Sveriges landskap. 

De beskriver både miljö, människor och platser som är relevanta för respektive landskap. 

Flickornas historia (2015) är en bok som handlar om flickor och deras perspektiv genom 

historien samt vilket utrymme de fått. Dessa läromedel har liknande funktion som vårt 

läromedel, det vill säga att lära genom skönlitteratur.  

Vi har valt att använda dessa tre läromedel för att visa exempel på hur läromedel inom 

ämnena svenska och geografi har sett ut genom tiderna. Vi analyserar även läromedlens olika 

fokus utifrån våra några utvalda teoretiska utgångspunkter så som genusmedvetenhet, 

sociokulturellt perspektiv samt elevinflytande. Vi har valt dessa tre för att begränsa vår 

omvärldsanalys av läromedlen, de resterande teoretiska utgångspunkterna bearbetas i 

intervjudelen. 

 

3.1.1 Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

 

Lagerlöfs (1907) bok utspelar sig under tidigt 1900-tal i ett samhälle som domineras av den 

svenska kristna tron som även speglas in på karaktärernas egenskaper och handlingar. 

Huvudkaraktären är Nils Holgersson som är 14 år. Han beskrivs till en början som en lat och 

självupptagen pojke. Berättelsen börjar med ett möte med en gås som leder till en resa genom 

Sverige. Som läsare får man följa med på Nils resa genom landet och även hans personliga 
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resa från att vara en pojke som är lat och självupptagen till en medmänniska som är mindre 

självisk. Lagerlöfs (1907) bok blev snabbt ett läromedel som användes runt om i landets 

skolor i ämnen som geografi och svenska. Vid den här tidpunkten fanns det en stor efterfrågan 

på ett läromedel i denna for (http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/LagerlofS/presentation). 

Holgersson underbara resa genom Sverige blev en läsebok som var bildande ur flera plan, 

bland annat genom att utvecklas till god medborgare och miljömedvetenhet 

(http://muse.jhu.edu/journals/bookbird/v046/46.3.sundmark.html, 2015-10-17).   

Genom analys med vår teoretiska utgångspunkt genusmedvetenhet kan vi medvetandegöra 

sådant som att huvudkaraktären Nils är av manligt kön likaså hans gås Mårten. Gåsen är ett 

djur som egentligen inte behöver tilldelas kvinnligt eller manligt kön utan kan vara 

neutraliserat enligt oss. Karaktärer och avbildningar av människor i boken så som arbetare, 

fiskare, bonde och statyer är av manligt kön, vilket resulterar i en bok med manlig majoritet. 

Det är också en tydlig indelning av karaktärernas roller och yrken som enligt normen 

särskiljer kvinnliga och manliga egenskaper (Hirdman, 2001, s.11). Exempelvis den 

försörjande mannen och den omhändertagande kvinnan.  

Vi anser att Lagerlöf (1907) har använt ett sociokulturellt perspektiv i sitt verk eftersom att 

det är en läsebok i både svensk- och geografiämnet. Läseboken har en funktion att förmedla 

kunskaper, information och kommunikation genom text och bild (Säljö, 2013, s.161). 

Lagerlöf (1907) använder sig av både text och bild när hon beskriver landskap och miljöer 

vilket skapar en helhetsbild. Detta anser vi kan bidra med olika inlärningsvägar till lärande.  

I Lagerlöfs (1907) verk ser vi en brist av elevinflytande eftersom att verket utgörs av 

författarens reflektioner och kunskaper. Dock är verket skapat för eleverna, men inte av 

eleverna vilket resulterar i ett avstånd mellan vuxen- och barnvärlden. Boken blir då ett 

läromedel med avsaknad av elevers tankar och reflektioner. 

 

3.1.2 Nya Pojken och Tigern 

 

Nya Pojken och Tigern (2002) handlar om en pojke och en katts resa genom Sverige då 

pojken tappar bort sin katt, Tigern, på en bilsemester i Skåne. Tigern tvingas ta sig från Skåne 

upp till Norrbotten för att ta sig hem till Boden. Pojken försöker i sin tur hitta sin katt då han 

märker att denne försvunnit från bilen. På deras resa träffar de på människor och djur, 

problem och komplikationer uppstår även. De får hjälp på sin resa från olika håll och de har 

http://muse.jhu.edu/journals/bookbird/v046/46.3.sundmark.html
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lärt sig en hel del när de kommer hem. Fakta om olika landskap och städer fyller också 

berättelsen även om mest fokus är kring själva handlingen om att ta sig hem. Texten 

kompletteras med bilder vilket skapar ett tydligt sammanhang i berättelsen. Läroboken 

fungerar som en läsebok i skolan, men det finns även en läromedelsbok med uppgifter och 

frågor. En tidigare version av detta läromedel är Pojken och Tigern (1993). Det som skiljer 

den äldre från den nya är att den nya versionen innehåller fler landskap än originalet. 

Gällande genusmedvetenhet i Nya Pojken och Tigern (2002) är det första som nämns att 

huvudkaraktärerna är av det manliga könet och att deras karaktärer är konstruerade efter de 

typiska drag som traditionellt anses tillhöra mannen, såsom att de är självständiga och lojala. 

De bipersoner som är manliga beskrivs som aktiva och de kvinnliga som omvårdande, vilket 

också är traditionella drag. Exempelvis beskrivs männen med yrken som fiskaren, kock, 

kapten och soldat medan kvinnorna beskrivs som bland annat mor eller kattflicka. 

I jämförelse med Lagerlöfs (1907) verk ser vi en utveckling av jämställdhet genom att 

kvinnor får en mer framträdande roll i boken. Dock ser vi att traditionella mönster gällande 

roll och yrkesindelning finns kvar (Hirdman, 2001, s.11). Exempelvis genom ett möte med 

pojkens katt (Tigern) och en ”flickkatt” där katterna tilldelas manliga och kvinnliga 

egenskaper kring deras utseende samt hur de agerar.  

Westman (2002) använder sig precis som Lagerlöf (1907) av ett sociokulturellt perspektiv i 

sitt verk i och med att det är en moderniserad läsebok som vi anser är inspirerad av Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige. Verket utgör en lärobok vilket har som syfte att 

användas i undervisningen av eleverna. Den bidra med kunskap, information och 

kommunikation mellan text och bild (Säljö, 2013, s.161).  

Även om Nya Pojken och Tigern (2002) är en läsebok i modern tid har vi en författare som 

skriver utifrån sitt vuxna perspektiv för elever. Boken saknar alltså ett elevinflytande där 

eleverna bidragit med sina tankar och erfarenheter under framställningen av läromedlet 

(Skivenes & Strandbu, 2006, s.13). Elevers reflektioner, idéer och tankar får inte utrymme i 

läromedlet, vilket vi anser bortser från elevens rättighet till elevinflytande i skolan och 

samhället (Skolverket, 2011, s.15).  
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3.1.3 Flickornas historia 

 

Ytterligare litteratur som vi har använt oss av är Flickornas historia (2015) skriven av 

Kristina Lindström. Lindström (2015) gestaltar ett urval av historiska flickor genom tiderna 

som med sina berättelser har bidragit till hur vår värld ser ut idag. Boken består av korta 

berättelser om utvalda flickor, där man som läsare får en repetition av eventuella bortglömda 

händelser som tagit plats där flickor är centrerade.  

Utifrån genusmedvetenhet ser vi att denna bok visar hur lite plats flickor får i läromedel i 

samhällsorienterade ämnen, jämförelsevis med pojkar, även om de utfört liknande handlingar 

eller dåd. Flickorna som gestaltas har kommit i skymundan bland starka manliga karaktärer 

och deras berättelser och handlingar har glömts bort. De manliga karaktärerna i boken får en 

allt mindre plats och situationen är omvänd, där man gjort flickorna aktiva och pojkarna 

passiva. Denna bok har bidragit till grundtankar kring genusmedvetenhet i vårt nya läromedel, 

den har gett oss perspektiv på hur det alltid varit och hur det kan vara, gällande flickor och 

pojkars utrymme historiskt sätt. Nationalencyklopedin stärker detta genom att förklara att 

kvinnors historia har kommit i skymundan och mannens roll har varit central enda sedan 

antiken och fram till idag, även om kvinnor under detta förlopp fått allt mer utrymme 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnans-historia). 

Genom att analysera Flickornas Historia (2015) utifrån ett sociokulturellt perspektiv har vi 

kommit fram till att boken skapar flera sociala sammanhang där lärande står i fokus (Phillips 

& Soltis, 2010, s.93-94).  Detta i och med att boken innehåller olika historier om olika flickor 

genom tiderna där eleverna får inblick i deras liv och kan lära utifrån det. På så vis fungerar 

boken som ett verktyg som förmedlar information kring detta samt där kommunikation kring 

text och bild samspelar (Säljö, 2013, s.161). Eleverna får möjlighet att samspela och lära sig 

av karaktärerna i boken som beskriver deras vardag på olika platser runt om i världen under 

en viss tidsperiod. 

Flickornas Historia (2015) är skriven utifrån flickors olika perspektiv vilket gör att boken 

berättas utifrån ett barns perspektiv dock är berättelsen utformad utifrån ett vuxet perspektiv. 

De är alltså en vuxen människas tolkning av ett barnperspektiv. Vi ser därför att barn och 

elever kan relatera till en viss del av innehållet, men många delar saknas som vuxna inte 

förmår sig förmedla. Detta är någonting som vi anser att elevinflytande vid utformandet av 

läromedlet kan komplettera med (Skivenes & Strandbu, 2006, s.13).  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnans-historia
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3.2 Sammanfattning av omvärldsanalys 

 

Sammanfattningsvis ser vi en spridning av genusmedvetenhet i de olika läromedlen vilket vi 

tänker skulle kunna ha påverkats av den tid och plats de är skrivna i. De manliga karaktärerna 

har en framträdande roll i två av läromedlen (Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

(1907) och Nya Pojken och Tigern (2002)) medan Flickornas Historia (2015) är skriven med 

genusmedvetenhet där man ifrågasätter manliga och kvinnliga karaktärers utrymme i böcker. 

Utifrån traditionella mönster gällande kvinnligt och manligt så som yrken, egenskaper och 

roller ser vi en variation inom läromedlen. Vi anser att Lagerlöfs (1907) bok visar på en tydlig 

och traditionell uppdelning av kvinnligt och manligt (Hirdman, 2013, s.11). Nya Pojken och 

Tigern (2002) visar en utveckling gällande detta genom att ge kvinnor mer utrymme i 

berättelsens gång. Enligt oss finns dock den traditionella uppdelningen av kvinnligt och 

manligt kvar. 

Vi anser att samtliga läromedel är utformade med ett sociokulturellt perspektiv eftersom 

karaktärernas erfarenheter, äventyr och handlingar i läromedlen är utformade på ett sätt som 

möjliggör lärandesituationer. Eleverna tar del av kunskap, information och kommunikation 

genom text och bild i mötet med olika karaktärer på olika platser (Säljö, 2013,s.161). Dessa 

läromedel fungerar som ett verktyg där olika typer av information finns lagrad och 

tillgängliga för eleverna (Phillips & Soltis, 2010, s.93-94).  

Vi anser att samtliga läromedel är skrivna utifrån ett barnperspektiv där berättelsen utgår från 

ett barns föreställningar och synvinklar. Enligt oss får då eleverna möjlighet att koppla sin 

egen erfarenhet till karaktärerna som kan bidra till intresse och engagemang. Detta är 

någonting som vi tar med när vi utformar vårt läromedel och lägger stor vikt vid att eleverna 

ska få möjlighet att göra kopplingar till karaktärer i boken. Dock utvecklar vi detta genom att 

vi använder oss av elevinflytande vid utformning av läromedlet, det vill säga att eleverna får 

delta och ta ansvar över berättelsens innehåll. För att skapa ett läromedel som är skrivet av 

och för elever. 
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3.3 Intervjuer  

 

En del av arbetsprocessen var att besöka en utvald skola där vi utförde intervjuer och 

observationer som bidrog med inspiration till vårt läromedel samt även givit möjlighet till 

utvärdering av slutprodukten. Elevgruppen vi har valt att besöka är en årskurs 4, vilket är den 

målgrupp vårt läromedel är utformat för.  

Innan intervjuerna och observationerna har genomförts har vi varit tydliga med att informera 

deltagarna om deras medverkan och medföljande rättigheter. Detta har utförts både skriftligt 

och muntligt. Vi har valt att använda oss av intervjuer som metod för att vara flexibla. Vilket 

har gjort det lättare att fånga och följa upp idéer, rimliga svar och gå in på motiv och känslor. 

Ett problem eller en nackdel med intervjumetoden är att det kan ta tid att genomföra en 

intervju med för- och efterarbete.  

Bell (2006) diskuterar även att intervju och enkät skiljer sig också till ord- och 

frågeformuleringar, där språkbruket inte behöver vara av samma precision men ändå i 

begriplig form för respondenterna. Vid frågeformulering är det viktigt att frågorna inte består 

av ledande frågor, inga outtalade förutsättningar eller värderande frågor vilket vi har tagit 

fasta på (Bell, 2006, s.158-159).  

Vi använde oss av en fokusgruppmetod som var strukturerad där vi hade förberett med frågor. 

Dock fanns det en vilja att samtalet skulle vara flytande och bli mer en diskussion än likt ett 

fråga-svar samtal (Bell, 2006, s.163).  

Vi valde även att utföra intervjun med elevgruppen under inspelning för att fånga upp 

elevernas tankar och reflektioner samt få tid under själva intervjun till att lyssna och skapa ett 

flytande samtal. Innan intervjun började hade vi fått medgivande från de medverkandes 

vårdnadshavare om att spela in och de medverkande var positivt inställda och såg inget 

problem med detta (Bell, 2006, s.165).  

Intervjuerna har utgjort en del i insamlandet av data till skapandet av berättelsen. Elevgruppen 

har fått delat med sig av tankar och reflektioner kring innehållet i berättelsen, i syfte att skapa 

ett läromedel som är funktionellt för eleverna att arbeta med. Valet att intervjua en elevgrupp 

valdes för att tillämpa elevinflytande som är en av våra teoretiska utgångspunkter. Den 

utvalda elevgruppen har varit en betydande del i processen och bidragit med delar i 

idégenereringen. Vi har utgått från en synvinkel där eleverna varit så kallade ”experter” på 

området.  
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Genomförandet av intervjun började med att läraren i klassen valde ut ett antal elever som 

skulle medverka, läraren valde ut elever som hon ansåg skulle bidra med intressanta och 

mångsidiga idéer. Sedan satte vi oss ned med elevgruppen och inledde intervjun med att 

informera om elevernas rättigheter till medverkan, till exempel att eleven får avbryta sin 

medverkan när hon/han vill. Vi informerade även kort om arbetets syfte och innehåll, samt i 

vilken form deras medverkan kommer att användas i arbetet. Därefter valde vi att starta 

intervjun med att inleda med att eleverna sattes in i en roll som ”experter” där de blev 

kontaktade av ett bokförlag och hade i uppdrag att utforma en berättelse på valfritt sätt. Vi 

valde att starta på detta sätt för att låta eleverna tänka fritt och skapa känslan av att ingen idé 

är dålig eller mindre värd. Vi hade förberett några grundfrågor som inriktade sig på bland 

annat elevernas intresse både personligt och i skolsammanhang samt tidigare erfarenhet av 

arbetssätt i geografiundervisningen. Vi valde denna inriktning på frågorna för att komma åt 

elevernas personliga åsikter och tankar. Syftet med frågorna var att skapa en situation där 

elevernas erfarenheter tas till vara och sätts i relation till kunskap i skolan (Nilsson, 2006). 

Grundfrågorna skapade en diskussion i elevgruppen och vi som intervjuare använde oss av 

följdfrågor för att hålla igång samtalet.  

Intervjun resulterade i många olika idéer och tankegångar kring berättelsens innehåll, dessa 

kan sammanfattas i att eleverna tyckte att berättelsen skulle bland annat, vara spännande, 

utspela sig på olika platser, karaktärerna skulle transportera sig på olika sätt och utsättas för 

olika prövningar. Dessa är också några av de grundläggande idéerna vi tog fasta på och 

använde oss av i vårt läromedel. Intervjun är uppbyggd utifrån elevinflytande som är en av 

våra teoretiska utgångspunkter i denna rapport och med avstamp i Nilssons (2006) definition 

av begreppet erfarenhetspedagogik. 

Efter genomförda intervjuer har vi använt oss av metoden ”kollage” där man sammanfattar 

och selekterar vad och vilka delar som ska ingå i produkten. Metoden ”kollage” är att samla 

all input och resultat från intervjuerna på post it lappar för att sedan genomföra en 

idégenerering där delarna som ska ingå väljs ut (Hanington, 2012, s.128-129). 

Vi har även intervjuat läraren till elevgruppen för att få med hennes synpunkter på vår produkt 

samt vetskap i hur hon gör för att lägga upp en lektion i geografiämnet, vad som är viktigt att 

tänka på och hur detta kan förvärvas i textform. Intervjun med läraren bekräftade även att vårt 

läromedel är utformat till rätt målgrupp, då läraren brukar arbeta med Sveriges landskap i 

årskurs 4.  
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Intervjun skedde genom användning av nedskrivna frågor, dessa intervjufrågor var öppna och 

följdfrågor kompletterade grundfrågorna för att få så utvecklade svar som möjligt. Dessa 

följdfrågor var kopplade till ämnet och skapades beroende på vilken riktning samtalet fick. 

Grundfrågorna som ställdes till läraren var bland annat: 

Hur arbetar du när du arbetar ämnesövergripande? Med exempelvis ämnena svenska och 

geografi? 

Tycker du det finns ett behov av läromedel i geografiundervisningen?  

Vad tycker du om vår idé kring vårt läromedel? Finns det någonting som du som pedagog 

skulle vilja ha med som du känner saknas i de läromedel som finns idag? 

 

3.4 Didaktiska överväganden 

 

De didaktiska överväganden vi gjort under arbetsprocessen är att vi har utgått från 

omvärldsanalysens resultat. Vi fann bland annat en brist på elevinflytande i de tidigare 

läromedlen som vi analyserade, vilket blev huvudfokus för vår elevintervju. Därför ansåg vi 

att det fanns ett behov av att lyfta fram elevinflytande som en grundläggande utgångspunkt i 

vårt läromedel. Elevintervjuerna utgick även från vårt avstamp i begreppet 

erfarenhetspedagogik för att värdesätta elevernas vardag, intresse och erfarenheter som i sin 

tur stärker elevinflytandet. 

I lärarintervjun var huvudfokus att se till hur ämnesövergripande kan ske praktiskt i skolans 

verksamhet. Intervjun var utformad för att lyfta fram lärarens erfarenhet och tillvägagångssätt 

kring ämnesövergripande arbetssätt i svensk- och geografiundervisning. Vi genomförande 

även intervjun för att se om det finns ett behov av ett läromedel som kan fungera i 

ämnesövergripandeundervisning. 

Samtliga av våra teoretiska utgångspunkter har blivit grundläggande delar i utformandet av 

vårt läromedel. De teoretiska utgångspunkterna ämnesövergripande, erfarenhetspedagogik 

och elevinflytande blev centrala i intervjuerna med lärare och elever medan 

genusmedvetenhet och sociokulturellt perspektiv blev synliga i analysen av tidigare 

läromedel. Läromedlet är uppbyggt med avstamp i dessa teoretiska utgångspunkter, detta 

resulterar i olika didaktiska val gällande berättelsens innehåll. 

Utifrån genusmedvetenhet och hur de har sett ut i tidigare läromedel har vi valt att skapa ett 

läromedel med genusmedvetenhet. Vi har utgått från de svagheter som synliggjorts i vår 
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analys av tidigare läromedel och valt att arbeta med dessa i vårt läromedel. Vi har till exempel 

valt att tilldela huvudkaraktären ett könsneutralt namn likaså karaktärens katt, detta för att 

neutralisera karaktärerna. Vi har även gjort genusmedvetna val kring karaktären och 

bikaraktärers egenskaper, för att bryta och ifrågasätta traditionella mönster gällande kvinnligt 

och manligt. Traditionella mönster som att mannen framställs som försörjande och kvinnan 

som den omhändertagande. I vårt läromedel är huvudkaraktären av kvinnligt kön och har 

tilldelats en aktiv roll med egenskaper som tuff och utåtriktad. Berättelsens illustrationer är 

också skapade med genusmedvetna val, där karaktärerna fått ett neutraliserat utseende. Att 

kvinnor tilldelats en aktiv och framträdande roll är något som vi saknat i de tidigare 

läromedlen.  

Utifrån sociokulturellt perspektiv anser vi att vi har skapat ett läromedel som eleverna kan 

lära sig både i och av. Eleverna lär sig i läromedlet på så sätt att läsaren tar del av 

karaktärernas erfarenheter och upplevelser. Detta kan eleverna sedan koppla till deras egna 

vardagserfarenheter och sociala sammanhang. Exempelvis kan få lärdom om hur man beter 

sig i en viss situation utifrån de som sker i berättelsen. Läromedlet förmedlar även 

faktakunskaper kring Sveriges landskap och utgör därför ett verktyg för eleverna som kan 

underlätta lärandet (Säljö, 2013, s.161). 

 

3.5 Arbetsfördelning 

 

Under själva arbetet har vi valt att dela upp de delar som har varit möjliga att dela upp. Trots 

uppdelningen har vi varit noga med att diskutera och gå igenom varje del tillsammans för att 

få varje del så bra som möjligt. Till exempel genom att ha rättat och gjort justeringar i 

varandras texter. Inläsning av litteraturen har vi delat upp i syfte att få en grund i arbetet och 

utformandet av produkten. Intervjuerna och observationerna har vi utfört tillsammans för att 

fånga upp så mycket som möjligt för att sedan kunna arbeta vidare med.  

Jessica Jakobsson har ansvarat för texten om elevinflytande och texten om genusmedvetenhet 

samt ansvarat för en viss del av litteraturen till självständiga arbetet. Veronica Köhler har 

ansvarat för texten om det sociokulturella perspektivet och texten om begreppet 

erfarenhetspedagogik, illustrationerna samt ansvarat för en viss del av litteraturen till det 

självständiga arbetet. 
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3.6 Etiskt ställningstagande 

 

I vårt arbete kring utvecklandet av vår produkt har vi använt oss av vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och deras fyra huvudkrav, vilka är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Detta betyder att vi har, inför intervjuerna och 

observationerna på den utvalda skola, informerat och delgett de berörda personerna kring 

syftet med arbetet, deras rättigheter i deltagandet så som att medverkan är frivillig, att 

deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan samt rätten till anonymitet. Vi har också 

varit tydliga med att informera att arbetet endast kommer användas i forskningssyfte och inget 

annat (Codex, 2014).  

Detta har utförts genom att vi har skickat ut en medgivandeblankett till vårdnadshavarna där 

de har fått skriva under och godkänna att deras barn medverkar och bidrar till en del i vårt 

arbete. I medgivandeblanketten framgår det vad vårdnadshavarna skriver under samt en 

beskrivning av vårt arbete och dess syfte. Vi har även varit tydliga med att informera kring 

varje deltagares rättigheter inför både intervjuer och observationer (Codex, 2014). 

 

4. Utvärdering 

 

4.1 Observation 

 

En del av utvärderingen av produkten var att vi utförde observationer vid ett återbesök på den 

utvalda skolan för att se hur läromedlet togs emot av eleverna och läraren, samt hur den kan 

fungera praktiskt i skolans verksamhet. Syftet med återbesöket var att utforska och utvärdera 

hur produkten tog plats i ett verkligt skolsammanhang (Wessman)1.  

Observationen började med att vi gjorde ett återbesök till samma lärare och elevgrupp som 

tidigare använts under arbetsprocessen. Målet var att se hur läromedlet kan användas och se 

hur det tas emot av elever under ett lektionstillfälle. Vi deltog under en observation där 

läraren utifrån vårt läromedel genomförde en lektion tillsammans med eleverna. Inför 

observationen skickade vi över vårt läromedel till läraren och sedan var det helt fritt för 

läraren att välja hur den skulle användas. Vi genomförde observationen genom att sitta med 

under lektionen och observera hur läraren valde att utföra undervisningen. För att stärka 

                                                           
1 Stina Wessman. Uppsala Universitet. 2015. Föreläsning 9 mars. 
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observationen vid utvärderingen använde vi oss av anteckningar. Vi valde att utföra 

observationen tillsammans för att få med så mycket som möjligt och för att få med fler en än 

synvinkel. 

Läraren valde att arbeta med läromedlet under en svensklektion där lektionen började med att 

Läraren repeterade lässtrategierna som eleverna arbetat med tidigare. Lässtrategierna har sin 

grund i ”en läsande klass” som utgår från olika karaktärer som sammankopplas med 

strategierna. Bland annat läsa ” mellan raderna” och ”ställa frågor till texten”, etc. Läraren 

valde att arbeta med kapitel 1, där de tillsammans började med högläsning av texten som 

fortsatte med ”svansläsning” som går ut på att eleverna läser varsitt stycke och ordet är fritt. 

Efter att ha läst första kapitlet började de med att ställa frågor till den lästa texten för att 

repetera och sammanfatta. Under denna del valde läraren att uppmärksamma och ta ut delar 

från texten som berörde geografikunskaper. Eleverna fick till exempel möjlighet att peka ut på 

klassrummets karta var Arjeplog ligger samt peka ut Göta kanal. Läraren valde även ut olika 

begrepp ur texten som ansågs vara komplicerade, tillsammans med klassen gick hon igenom 

innebörden av dessa ord. Detta blev ett tillfälle för eleverna att utifrån sina egna erfarenheter 

förklara och beskriva begrepp och tankar till texten.  

 

Efter genomgången av det lästa kapitlet gick klassen vidare med att arbeta i smågrupper där 

de tillsammans skulle formulera frågor till texten. Tre av frågorna skulle vara ”på raden”, tre 

frågor skulle vara ”mellan raderna” och tre frågor ”bortom raderna”. Lektionen avslutades 

med en genomgång i helklass där eleverna i smågrupperna fick möjlighet att läsa upp sina 

formulerade frågor högt så att de resterande eleverna kunde svara på frågorna.  

Observationen visade på ett av många ämnesövergripande arbetssätt utifrån läromedlet. 

Arbetssättet och läromedlet togs även emot av eleverna på ett sätt där de förstod 

instruktionerna väl och hade goda möjligheter att arbeta med texten. Lärarens arbetssätt 

stämde bra in med hur vi hade tänkt att läromedlet skulle användas i ett skolsammanhang. Det 

skapades även möjligheter till ämnesövergripande undervisning där svensk- och 

geografiämnet sammankopplades och ingick i ett sammanhang. En annan betydelsefull del 

under lektionen var att eleverna fick det största utrymmet, eftersom läraren använde 

läromedlet på ett flexibelt sätt så att lektionen inte blev totalt lärarledd. Vilket gjorde att 

eleverna hamnade i fokus. 
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Återbesöket gav oss en inblick i hur en erfaren lärare väljer att tillämpa detta läromedel samt 

vilket sammanhang det kan placeras in i. Observationen visade också hur läromedlet kunde 

kopplas till kunskapskraven samt vilka delar av kunskapskraven som berördes. 

 

4.2 Elevenkät 

 

Ytterligare en del av utvärderingen var att få med elevernas synpunkter av läromedlet och 

lektionstillfället. Detta gjorde vi genom att dela ut en utvärderingsblankett med ett antal frågor 

kring läromedlet efter lektionstillfället, för att fånga upp vad som bra och dåligt enligt 

eleverna och vad som eventuellt saknades. Återigen var utvärderingens teoretiska 

utgångspunkt att skapa elevinflytande, där eleverna får vara med och påverka. 

Utvärderingsblanketten bestod av fyra frågor som behandlade elevernas åsikter kring 

läromedlet, elevernas åsikter kring arbetssättet, vad som saknades och om det fanns intresse 

att fortsätta läsa texten i läromedlet. 

Samtliga av eleverna besvarade utvärderingsblanketten och bidrog med utvecklade svar som 

bestod av längre formulerade svar än ja och nej, vilket gjorde att deras åsikter synliggjordes. 

Sammanfattningsvis uttryckte de flesta eleverna att texten var spännande och intressant, vilket 

eleverna uttryckte genom att vara positiva till fortsatt läsning. Eleverna tyckte fortsättningsvis 

att berättelsen med dess innehåll hade en spännande handling och att det fanns goda 

möjligheter till att skapa inre bilder under läsningen. Vissa elever tyckte även att karaktärerna 

och händelser, till exempel att det hade skett ett mord och en mördare på fri fot bidrog till 

spänningen under läsningen. 

Kring själva arbetssättet tyckte de flesta eleverna att det var ett arbetssätt som gjorde att de 

fick en fördjupning av texten. Arbetssättet gav dem möjligheter till att ställa frågor till texten 

samt få dessa besvarade med hjälp av lässtrategierna och utifrån diskussionerna i helklass och 

mindre grupp. Några elever tyckte att läromedlet hade fungerat bättre om det användes som 

högläsning i klassrummet, så att de får ta del av hela berättelsen. Andra tyckte att läromedlet 

kunde användas vid tystläsning, exempelvis som en bänkbok som används under övrig tid.  

Flera elever bidrog även med förslag och idéer på händelser och karaktärer som skulle kunna 

göra texten ännu mer spännande. Till exempel fanns en efterfrågan av mer beskrivning och 

bakgrundsbeskrivning kring Robins familj, så som mamman och pappan. Det fanns också ett 

intresse av att använda sig av mer ovanliga händelser under berättelsens gång.  
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Resultatet av utvärderingen visar att produkten kan användas på olika sätt i undervisningen. 

Majoriteten av eleverna ansåg att lärarens arbetssätt att tillämpa läromedlet var passande. Det 

framkom också förslag att produkten kan användas vid bland annat hög- eller tystläsning. 

Överlag besvarade eleverna utvärderingsblanketten med välutvecklade svar som bidrog med 

deras tankar och reflektioner. Resultaten av elevernas svar kom sedan i användning vid 

förbättring av berättelsen.  

 

5. Avslutande reflektioner  

 

Syftet med produkten var att skapa ett läromedel som är utformat på ett kreativt sätt och skapa 

intresse och motivation hos eleverna att lära sig. Läromedlet ska ge möjligheter att lära utifrån 

bilder och text samt träna och utveckla kunskaper och förmågor i både svensk- och 

geografiämnet. Detta utformade vi genom en arbetsprocess som beskrivs nedan. 

Vid utvecklandet av produkten började vi med att samla ihop fakta om alla de olika 

landskapen som vi delade upp mellan oss. Tillsammans valde vi ut några grundläggande 

faktakunskaper som skulle finnas med i berättelsen. Vår förhoppning var att skapa ett 

läromedel med samtliga av landskapen men tiden räckte inte till. Det utfördes en avsmalning 

och ett urval, där nio landskap valdes ut för att ingå i vårt slutgiltiga läromedel. 

 

Våra teoretiska utgångspunkter erfarenhetspedagogik, genusmedvetenhet, 

ämnesövergripande, sociokulturellt perspektiv och elevinflytande, har följt med oss under 

detta Självständiga arbete. I omvärldsanalysen har genusmedvetenhet, sociokulturellt 

perspektiv och elevinflytande varit centrala och erfarenhetspedagogik och ämnesövergripande 

centrala i intervju- och observationsdelen.  

 

Berättelsens innehåll byggdes upp med en så kallad ”mindmap” där huvudfokus var 

karaktärerna, landskapen och fakta. Så småningom byggdes en handling upp med hjälp av 

inspiration från de tidigare läromedlen vi gått igenom så som Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige (1907) och Nya pojken och Tigern (2002). Med denna grundidé 

nedskriven bokade vi tid på en skola för ett besök med en årskurs fyra och dess lärare. 

Eftersom elevinflytande var en av våra teoretiska utgångspunkter var tanken att tillsammans 

med en elevgrupp få fler idéer till berättelsens handling. Vi intervjuade eleverna gällande 

deras intressen, erfarenheter, och idéer till ett läromedel om Sveriges landskap. Vi är 
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medvetna om att elevers åsikter kan variera, men det var just en variation som bidrog till 

berättelsens innehåll. Elevinflytande gjorde att olika synpunkter, intressen och idéer kunde 

synliggöras och fångas upp. Elevernas olika åsikter sammankopplades och kombinerades i en 

och samma produkt och på så sätt kan förhoppningsvis detta väcka intresse hos olika elever. 

En annan teoretisk utgångspunkt var erfarenhetspedagogik som bidrog med att eleverna fick 

inflytande och en mer personlig relation till undervisning och olika arbetssätt inom svensk- 

och geografiämnet. 

 

 Vi utförde även en intervju med läraren där vi fick hennes synpunkter på vår produkt samt 

vad hon ansåg var viktigt att ta med när det gäller utformandet av ett läromedel i svensk- och 

geografiämnet. Intervjun med läraren gav oss inspiration och bekräftande på att det finns ett 

behov av ämnesövergripande läromedel. Läraren uttryckte att ett läromedel i denna form kan 

vara tidsbesparande, i och med att läromedlet fungerar som ett färdigt material. På så sätt 

sparar läraren in tid som annars hade gått till att leta och skapa eget material.  

 

Vi sammanfattade intervjuerna och började därefter skriva på berättelsen. Det var vid detta 

tillfälle som vi insåg att tiden inte skulle räcka till att göra färdigt hela vår produkt. Istället 

valde vi ut nio landskap och skrev om dessa, vi bestämde även att varje kapitel skulle ha två 

tillhörande illustrationer. Kapitlen skulle vara mellan två-tre sidor långa, på så vis begränsade 

vi oss ytterligare för att kunna göra en så bra berättelse som möjligt på den tid vi hade.  

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv ritades berättelsens illustrationer för att 

skapa ett tydligt sammanhang, där text och bild samspelar. Berättelsen är också uppbyggd 

med ett antal rim. Inom det sociokulturella perspektivet utgör läromedlet ett verktyg som 

förmedlar information, kommunikation genom text och bild samt lära genom till exempel, rim 

som utgör en annan form av text. Genom att kombinera svensk- och geografiämnet har vi haft 

i beaktande att både ta med och förklara begrepp som är typiska för exempelvis geografi. 

Detta eftersom att vi har ett sociokulturellt perspektiv som en av våra teoretiska 

utgångspunkter där det är viktigt att ge begrepp en innebörd och förklaring som eleverna 

förstår.  

Genusmedvetenhet var en teoretisk utgångspunkt i omvärldsanalysen som synliggjorde brister 

i de tidigare läromedlen inom ämnena svenska- och geografi. Utifrån genusmedvetenhet har 

vi gjort medvetna val gällande vad som har ansetts varit traditionellt manligt och kvinnligt. I 

vårt läromedel var syfte att inte stärka detta utan försöka neutralisera. Detta resulterade i att 
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karaktärerna har neutraliserats i deras namn, beteende och personlighet. Inget kön anges heller 

på de djur huvudkaraktärerna träffar på. Nu i efterhand inser vi att fler medvetna val hade 

kunnat utföras i berättelsens innehåll. Till exempel val kring hur familjerna ser ut eller i högre 

grad neutralisera fler karaktärer som nödvändigtvis inte behöver benämnas med ett namn, 

utseende eller egenskaper. Omedvetet beskrev vi huvudkaraktären Robins föräldrar som 

mamma och pappa, vilket har utgångspunkt i den traditionella kärnfamiljen. Men 

genusmedvetenhet har öppnat upp för nya tankebanor som har lett till att vi idag ifrågasätter 

och reflekterar över de val vi gör.  

Hade tiden funnits så hade vårt läromedel inkluderat samtliga landskap och även bestått av 

fler illustrationer. Vår önskan hade varit att arbeta fram ett läromedel med frågor till 

berättelsen. Till exempel om användaren känner att denne behöver inspiration till färdiga 

frågor eller endast vill ha färdigt material att luta sig tillbaka mot. Frågorna skulle utformas 

precis som de frågor eleverna använde sig av vid återbesöket – frågor som hittades ”på 

raderna”, ”mellan raderna” och ”bortom raderna”.  

Utvärderingen av produkten visade på intresse och uppskattning från elevernas sida gällande 

läromedlet och dess ämnesövergripande form. Lärarens tillämpning av produkten visade även 

på funktionalitet. En annan tanke var att låta andra erfarna lärare använda sig av vår produkt 

om mer tid funnits, vilket hade bidragit till fler synvinklar och respons på berättelsen. Vilket 

hade kunnat skapa en mer utvecklad slutprodukt. Men med tanke på den tid vi hade är vi 

nöjda med produktens slutresultat. Elevernas inflytande på produkten har varit avgörande 

eftersom det är med deras idéer och hjälp som vi har haft möjlighet och skapat denna produkt. 
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http://www.colorado.edu/journals/cye


 29 

Muntliga källor 

1. Barn (2015). Medverkande i utformandet av läromedlet(2015-04-16). 

2. Grundskolelärare (2015). Utvärdering och fokusgruppsintervju (2015-04-16). 

3. Stina Wessman (2015). Workshop. Om produktutvecklingsprocessen (2015-03-09). 

 

Internet 

1. Codex – regler och riktlinjer för forskning (2014). Forskning som involverar barn. 

http://www.codex.uu.se/index.shtml (2015-05-04).  

2. (http://muse.jhu.edu/journals/bookbird/v046/46.3.sundmark.html, 2015-10-17).   

3. Nationalencyklopedin.  

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnans-historia). 

 

 

Litteraturlista – Inspiration till vårt läromedel 

1. Lagerlöf, Selma (1907). Nils Holgersson underbara resa genom Sverige. Stockholm: 

Alberts Bonniers förlag. 

2. Lindström, Kristina (2015). Flickornas historia.  Stockholm: Rabén & Sjögren. 

3. Westman, Lars (2002) Pojken och Tigern. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://muse.jhu.edu/journals/bookbird/v046/46.3.sundmark.html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnans-historia


 30 
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Kapitel 1 – Lappland 

 

 

Robin var en smart flicka på elva år. Hennes hår var kortklippt och många tyckte att hon såg 

tuff ut. Sanningen var dock att Robin var en riktigt snäll, omtänksam tjej och modig hade hon 

alltid varit. Robin bodde i en liten stad som hette Arjeplog. Där fanns det höga berg och 

mycket hav. Ibland tyckte hon att det kändes som att bo på en stor ö. På vintern kunde man 

åka skidor ner för bergen och ibland på midsommar brukade hennes familj ta sig upp dit för 

att åka skoter. Det brukade finnas snö trots att det var sommar.  

 

Lappland var det landskap i Sverige som låg i norra Norrlands inland och därför var även 

vintrarna mycket kalla där. Arjeplog låg längst ner i Lappland. Robin bodde där tillsammans 

med sin familj. Hon hade en mamma, pappa och en katt. Hennes mamma var riktigt 

målmedveten och tuff. Det visste Robin eftersom att hon var högt uppsatt på sin arbetsplats 

och jobbade väldigt mycket. Hennes pappa var snäll och omtänksam, han arbetade med 

människor och Robin hade aldrig träffat någon så godhjärtad som honom.  

 

Robin hade även en katt som hette Charlie och Charlie var hennes allra bästa vän. Vissa 

tyckte det var konstigt att säga att man var bästa vän med ett djur, men det var nog för att de 

som sa det aldrig hade haft ett djur själv. Speciellt inte Charlie. Det var en riktigt smart katt. 

Charlie hämtade tidningen på morgonen när brevbäraren lämnade den och kunde hitta saker 

som Robin och hennes föräldrar hade tappat bort.  
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En gång hade Charlie sprungit ut på äventyr i flera dagar. Robin hade varit så orolig och 

hennes föräldrar hade gjort allt för att hjälpa Robin att hitta sin bästa vän. De hade lämnat ut 

flygblad med en bild på Charlie där det stod telefonnumret hem till dem om någon skulle ha 

hittat katten. De hade även gått ut för att ropa och leta tillsammans. Till slut hade Charlie 

hittat hem. Katter hittar alltid tillbaka. Ibland undrade Robin om de hade en inbyggd kompass 

i huvudet som alltid förde dem hem.  

 

Charlie var tillbaka nu, katten hade kommit hem för någon vecka sedan. Robin hade varit lite 

extra orolig för sin bästa vän eftersom att de hade läst om en mördare i skolan den veckan 

denne sprang bort. Denna mördare var Sveriges värsta genom tiderna. Denna kriminella 

person hade tagit livet på flera människor och dumpat dem i olika sjöar runt om i Sverige. Det 

var hemskt. Någonting som var ännu hemskare var att de aldrig hade fått tag i rätt person då 

morden skedde. Polisen hade letat och letat, men det var ingen som visste hur denne såg ut. 

Till slut hade polisen hittat en kropp vid Göta Kanal i Östergötland som de trodde tillhörde 

mördaren. Senare fick man även veta att det var rätt kropp och morden upphörde. Det fanns 

ingen anledning att fortsätta med fallet eftersom att den skyldige hade dött. Alla i Sverige 

hade blivit lugna igen.  

 

Även om det hade hänt för länge sedan så blev Robin rädd. Tänk om det hände Charlie 

någonting när denne sprang omkring på sina äventyr? Nu hade det inte gjort det, men Robin 

hade ändå blivit orolig just då, vilket inte var konstigt. Det var en naturlig känsla att känna, 

som hennes pappa hade sagt. Han var klok, Robins pappa. 

 

Just denna dag satt Robin och Charlie ute på gården. Det var fint väder och gräset hade 

äntligen börjat bli grönt och blommor hade slått ut här och var. Robin visste att fjällsipporna, 

som var Lapplands landskapsblomma, nu blommade vackert på bergen. När snön smälte tidigt 

där uppe så började fjällsippan växa och slå ut. Det var en vacker, vit blomma. 

 

Snart var det sommar, tänkte Robin. Charlie stod vid en buske på deras gård och letade efter 

en näbbmus som denne hade jagat in i den gröna busken. Robin log för sig själv när hon såg 
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sin katt, Charlie var riktigt fin. Pälsen var vit och lite här och var fanns mörka fläckar. Runt 

halsen hängde ett rött halsband med en rund guldig bricka där det stod telefonnumret till 

Robin och hennes familj.  

 

Robin hade precis tänkt resa sig när hennes katt sprang fram till henne och jamade. Charlie 

ville någonting, det brukade alltid vara så när denne kom springandes och jamade. ”Vad är 

det, Charlie?” frågade Robin och sprang fram till busken som hennes katt nyss hade stått vid. 

Charlie jamade och gick runt en grop hon hade grävt. ”Åh, men Charlie.. Vad har du gjort? 

Nu kommer mamma och pappa bli-” Robin avbröt sig själv när hon såg att det låg någonting i 

gropen. Hon satte sig ner och sopade bort jord från en liten bok. Sakta tog hon upp den och 

gav sin katt en frågande blick. ”Vad är det här?”. Hon öppnade den dammiga boken och såg 

en liten text pryda det gamla pappret. Det såg ut att vara en dagbok. Robin började läsa högt 

så Charlie kunde höra vad det stod. 

 

 

”Jag vet att alla tror det är jag som 

gjort det  

Men det är bara en dumhet  

Jag hoppas ni som hittar en av mina 

många dagböcker väljer att tro på mig 

Och hoppas det fortsatta letandet känns 

okej 

De är gömda så att inte vem som helst 

kan hitta dem  

Jag vill helst av allt bara komma hem  

Snälla, hjälp mig rentvå mitt namn  

Jag överlämnar detta i er famn 

 

Nästa dagbok finns där åkerbären blommar 

där skall ni finna annorlunda rikedomar  

Där Sveriges längsta flygbana finns  

Fråga någon på vägen om ni ej minns” 
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Robin tittade på Charlie och de båda satt tysta. Robin hade direkt förstått att det var mördaren 

som de hade pratat om i skolan som hade skrivit denna dagbok. Hon förstod dock inte varför. 

Var det som hon skrev att hon var oskyldig? Varför skulle hon då ha flytt från polisen? 

Allting var så konstigt och Robin blev bara förvirrad av alla frågor.  

 

På natten låg Robin i sin säng och stirrade upp i taket, hon kunde inte sluta tänka på dagboken 

och hur konstigt det var att Sveriges värsta mördare skulle skriva dagböcker om att hon var 

oskyldig. Robin kände inte till någon mördare som hade försökt bevisa att de var oskyldiga, 

inte såhär åtminstone. Robin slängde en blick mot Charlie som låg vid hennes fötter och sov. 

”Vi måste lösa det här mysteriet, Charlie.” viskade hon. Det var inte meningen att Charlie 

skulle höra det, men precis innan Robin somnade kunde hon svära på att hennes katt log. 

 

Nästa dag var Robin och Charlie redan på 

väg. De befann sig på en väg precis vid 

bergen. Ingen av dem visste riktigt var de 

var de skulle, men de hade bestämt sig för 

att de var tvungna att börja någonstans. De 

hade gett sig av tidigt på morgonen så att 

Robins föräldrar inte skulle märka 

någonting. Hon hade skrivit en lapp som 

hon lämnat på köksbordet. 

På lappen stod det att de var på väg till 

deras mormor på landet och att hon redan hade pratat med mormor som sagt att det var okej 

att de kom. Hennes föräldrar behövde inte oroa sig. Om det var någonting kunde de ringa till 

Robin.  
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Här befann de sig nu, vid bergen, på väg bort från Arjeplog. Charlie gick bredvid henne och 

stannade ibland upp för att lukta på fjällsipporna. Robin började fundera på vilket som var 

landskapets landskapsdjur, precis som hon kom på det stannade hon upp. Djuret stod precis 

framför dem och oj, vad vacker den var. Fjällräven. Charlie stannade också upp och satte sig 

ner. Robin härmade sin katt för hon visste att denne var smart. Räven kollade lite 

misstänksamt på dem med sina mörka ögon. Pälsen var kritvit och hade räven varit i snön 

hade den kamouflerats riktigt bra, den hade nästan inte synts mot den vita snön.  

 

Fjällräven började gå mot dem och stannade vid Charlie innan den också satte sig ned. Robin 

märkte att de två djuren verkade kommunicera med varandra, men hon förstod inte vad de sa. 

Människor förstår inte djurens språk. De har sitt egna språk precis som vi människor har 

vårat. Efter en stund reste sig räven och började gå, Charlie följde efter. Det verkade som om 

den visste var de skulle! Robin tvekade inte en sekund utan följde efter sin katt och deras nya 

vän. 
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Kapitel 2 – Norrbotten 

 

 

De hade gått i flera timmar nu och Robin började få ont i fötterna. Var de framme snart? 

Precis som hon tänkte det stannade räven till och tittade mot Robin och Charlie och sedan mot 

någonting som såg ut som en parkering längre fram. Robin tittade mot parkeringen och såg att 

det stod en buss där. 21 kunde hon tyda, tydligen skulle de ta den bussen. Vilken tur att Robin 

hade tagit med sig pengar från sin spargris!  

 

Charlie och Robin tackade fjällräven och sprang till 

busshållplatsen och in på bussen. ”Hej!” Sa Charlie till 

chauffören som var en gammal man. ”Var går den här 

bussen?”. Han kollade på henne och muttrade fram 

”Luleå”. Det var alltså dit de skulle – till Luleå! Robin 

betalade för en biljett och såg på en skylt att man var 

tvungen att ha husdjur i bur eller i bagageutrymmet. Hon sa 

ingenting om att hon hade med Charlie och gick bara förbi chauffören och katten smög efter. 

De satte sig längst bak i bussen och somnade nästan direkt. Att gå i flera timmar tog på 

krafterna. 

 

När de vaknade upp kunde de se hav på båda sidorna då de passerade över en bred och lång 

väg. Framför dem kunde de se massvis med hus och byggnader dyka upp. Robin förstod att 

det måste vara city, Luleå city. Snart kom de fram till ett busstopp och där hoppade de av. 

Platsen de steg av på kallades tydligen för Loet. De började följa gågatan som ledde dem in 

till centrum, ett shoppingcenter hette Shopping och så småningom passerade de även 

shoppingcentret Smedjan. Där fanns det även två busshållplatser på vardera sidan av vägen. 

”Vi kanske ska ta en buss någonstans?” Robin tittade på Charlie. ”Fast jag har ingen aning om 

var ...” 

 

Hon tog upp dagboken igen och läste ledtråden. Sveriges längsta flygbana. Låg den verkligen 

i Luleå eller hade de åkt fel? Robin kliade sig i huvudet och kollade sig omkring. De kunde 
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alltid fråga någon om vägen. Precis när hon skulle stoppa en tant för att fråga så snubblade 

hon framlänges för att hon fått en knuff i ryggen. En ung kille tappade ut massor med papper 

från sin öppna väska. ”Ursäkta, de’ va verkligen int’ meningen! Gick de’ bra? Jag tro jag 

tappa min börs här nånstans..” han samlade ihop sina papper och tog upp sin börs också. 

Robin visste att börs var ett annat ord för plånbok. Hon tyckte inte Luleåmålet var så svårt att 

förstå och hon visste att hon själv hade ännu grövre dialekt. ”Ingen fara” svarade hon ”Vet du 

var man kan hitta flygplatsen?” Den unga mannen verkade lite stressad och hon var osäker på 

om han hörde henne. ”Jo, du menar Kallaxflygplats? Det ligger ute på Bergnäset. En bra bit 

dit. Men det går bussar. Hoppa på 1:an så kommer du rätt!” Det sista skrek han samtidigt som 

han sprang iväg till sin egen buss. Charlie såg skeptiskt på Robin men Robin ryckte bara på 

axlarna. De hade inget annat val än att testa att ta den bussen.  

 

Till slut satt de på ettans buss. På den stod det Hertsön, men ingen av dem visste om 

Bergnäset var slutstationen eller inte, så då kunde det stå Hertsön. Robin visste att det alltid 

var slutstationen som stod på bussarna. När de kom fram till sista stoppet befann de sig på en 

väg precis vid ett villaområde. Det låg även en skola och en äng i närheten. De kollade sig 

omkring och båda förstod att de hade kommit helt fel. Robin satte sig på en gräsplätt och 

suckade. Charlie däremot gick omkring och kollade läget. ”Vi tog helt fel buss... Vi får åka 

tillbaka, men hur ska vi veta vilken buss vi ska ta?” Kanske kunde de ta en taxi, men Robin 

visste inte numret till taxibolagen i Luleå. Charlie jamade och sprang fram till Robin, efter 

henne kom en svartvit skogskatt. Katten nosade på Robin och jamade sedan. Efter katten kom 

en blond flicka springandes. Hennes hår var riktigt långt och hon såg både tuff och snäll ut på 

samma gång. ”Hej” sa Robin och log emot flickan ”Är det din katt?”. Flickan nickade och 

frågade vad de gjorde här, om de bodde här eller om de kände någon. Robin berättade som det 

var, om var de hade rest ifrån och var de var på väg. 

 

”Jaha, men då ska ni till Kallax? Min pappa jobbar där, fast på militäranläggningen, F21. De 

har flygplan som kallas JAS39 Gripen och luftutrymmet de flyger med dem på är det största i 

hela Norden! Därför brukar det komma flygplan och militärer från olika länder hit och öva 

ibland.” Den här flickan hade verkligen koll, hon kunde hjälpa dem! ”Hur tar vi oss dit?” 

frågade Robin ivrigt. Flickan beskrev att de antingen kunde ta flygbussen från Smedjegatan, 

där de hade tagit ettan, eller så kunde de få skjuts. Hon erbjöd sig att fråga sin bror om han 

kunde skjutsa dem.  
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Flickans bror var en snäll kille och sa att han absolut kunde hjälpa dem. I bilen pratade de om 

olika saker som var typiskt för de landskap som de befann sig i just nu. Tydligen var de i 

Norrbotten. De berättade att de skulle äta pitepalt senare. 

Det var en rund gråvit, mjuk boll som var gjord på mjöl 

och potatis. Flickan sa att det var jättegott att äta det med 

sylt och smör. 

 

De stannade vid Kallax som de kallade flygplatsen för. 

Brodern till flickan berättade att det hette Luleå Airport 

nu, men alla kallade det för Kallax eftersom att det var 

det gamla namnet. Robin tackade för hjälpen och 

tillsammans med Charlie började de vandra mot 

flygplatsen. Var skulle de gå härnäst? Robin och Charlie 

hade ingen aning om var de skulle. Det stod ingenting om var någonstans de kunde hitta nästa 

dagbok, den kunde vara var som helst. 

 

De hade börjat följa en väg bort från flygplatsen och längs vägen fanns det bara skog överallt. 

”Var är vi på väg, Charlie?” Robin suckade och kollade ner på sin vän. Charlie verkade inte 

speciellt orolig. Hon jamade bara som svar till Robin och fortsatte gå. Efter att ha vandrat i 

vad som kände som timmar träffade de på en schäfer. Robin stelnade till och stannade, hon 

visste att hundar brukade jaga Charlie. Katten gjorde precis samma som med fjällräven och 

satte sig ned, Robin härmade. Hunden gick fram och nosade på Charlie och sedan Robin. 

Efter detta skällde den till och började vifta på svansen. Charlie reste sig och höjde svansen 

rakt upp i luften, jamade och började sedan följa efter hunden. Kanske visste hunden vägen? 

 

Tillsammans med hunden vandrade de en stund till innan de kom fram till ett ställe som såg ut 

som en tull. Bilar som körde förbi där stannade och vevade ner rutan. De visade någonting till 

personen som satt i en liten hytt med glasfönster. Efter det vevade föraren ner rutan och 

bommen som fanns framför bilen höjdes och bilen passerade förbi. Det här måste vara 

militärområdet, tänkte Robin. Men hur skulle de komma förbi? Schäfern vandrade fram till 



 39 

mannen bakom rutan i kabinen och skällde. ”Nämen hej, på dig! Sist jag såg dig var det 

snöstorm! Det är bara att passera.” Snöstorm, tänkte Robin. Ja, det var väldigt kalla och långa 

vintrar i Norrbotten, det visste hon. Nu var det dock sommar och det som var så bra med det 

var att solen aldrig gick ner, varken hemma hos henne i Lappland eller här i Norrbotten. 

Midnattssolen var ett fantastiskt fenomen. 

 

Mannen bakom rutan verkade inte ha sett Robin och Charlie så de följde bara efter hunden när 

denne passerade bommen. Schäfern ledde dem sedan förbi stora byggnader och in på ännu en 

skogsväg. De kom fram till en mindre anläggning mitt ute i skogen och Schäfern sprang fram 

till ett av träden och började gräva. Robin och Charlie sprang efter och när de nådde fram till 

hunden såg dem att det låg en dagbok i gropen. ”Ja! Tack så mycket!” Robin klappade deras 

vän och tog sedan upp dagboken. Hon läste högt vad som stod i den: 

 

”För att ta er vidare och hitta min nästa dagbok måste ni finna sjöar som Norsjö, Bodträsk 

och Stöcksjön.  

Nu flyr ni även snön 

Skogsmark, berg och fjäll klär detta landskap 

Där hände något som skapade ett gap 

Staden ni ska besöka brukar därför kallas för björkarnas stad 

Följ havet och vinden så får ni höra min ballad”  

 

Robin log, men såg att det stod någonting mer längre ner. Hon läste högt igen. ”Var försiktig 

med vem ni litar på, alla vill inte väl. Be dem alltid ge er ett skäl. Det finns en anledning till 

att jag inte kan berätta för någon om detta. Det finns en anledning till att jag inte muntligt 

mitt hjärta kan lätta.” Det kändes som om Robin och Charlie fick mer och mer förklaring till 

vad det var som hade hänt denna kvinna, men det tog lång tid och kvinnan skrev inte mycket i 

varje dagbok. Kanske var det för att inte avslöja för mycket om man endast hittade en dagbok. 
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Kapitel 3 – Västerbotten 

 

 

De skulle alltså ta sig till nästa landskap och detta 

gjorde de genom att åka motorbåt. I Luleå hade de 

träffat på en kvinna när de var på väg tillbaka från 

militärområdet. Hon hade sagt att hon var på väg 

söder ut med sin båt och att om de hade lust att följa med så fick de det. De hade berättat att 

de skulle till björkarnas stad och hon hade skrattat glatt och berättat att hon också skulle dit. 

Tydligen hade hon en man där som hon var djupt förälskad i, men hade inte berättat det för 

honom. Nu var hon över sextio år och ångrade att hon aldrig tagit chansen. Så nu skulle hon 

dit och berätta sedan skulle hon ta med honom på sin båt och åka söder ut. Kanske till 

Danmark, dit hade kvinnan alltid velat åka.  

 

De närmade sig björkarnas stad när kvinnan kollade på Robin och Charlie och frågade glatt 

”Vet ni varför det kallas för björkarnas stad?” Robin skakade på huvudet. ”1888 var det en 

stor brand som ödelade stora delar av staden. När man byggde upp staden igen anlades breda 

esplanader som skulle fungera som brandskydd och längst dessa planterades björkar. På så vis 

skulle man stoppa elden från att sprida sig från hus till hus.” Esplanader, det visste Robin var 

en trädplanterad och bred gata. 

 

När de kom i hamn tackade Robin och Charlie kvinnan för skjutsen och önskade lycka till 

med att hitta mannen hon så länge varit förälskad i. Framför dem fanns en ny stad, de var i ett 

nytt landskap. De började vandra in mot centrum. En skylt avslöjade att de befann sig i Umeå. 

Umeå – björkarnas stad. Men vilket landskap var de då i? 

 

Så småningom var de inne i centrum. Det blåste en hel del, men i övrigt var det vackert väder. 

Charlie jamade när de passerade flertal mat- och fruktstånd. Det var först då Robin insåg att 

de inte hade ätit på väldigt länge. Kvinnan med båten hade erbjudit dem att sova en stund och 

någon macka hade hon som de fick äta, men inte mer än så. Det var därför Charlie jamade så 

mycket, hennes bästa vän var jättehungrig och nu när Robin kände efter så var hon också det. 
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De gick fram till ett stånd och köpte på sig några frukter, bröd och lite smått och gott som de 

kunde packa ner i ryggsäcken Robin hade med. Sedan satte de sig på en bänk på ett torg och 

åt av maten. Charlie åt av brödet och drack kattmjölk som Robin hade köpt. Katter var 

laktosintoleranta och fick inte dricka vanlig mjölk.  

 

När de satt och åt började Robins mobiltelefon att ringa, hon plockade upp den och svarade. 

Det var en av hennes klasskompisar, Mia. Robin brukade umgås med Mia ibland i skolan. De 

brukade spela fotboll på rasterna med andra barn och ibland arbetade de tillsammans i 

klassrummet. Robin var inte speciellt förtjust i detta eftersom att hon alltid var den som fick 

arbeta mest, Mia brukade oftast bara skriva av det hon skrev. ”Hej, Robin!” sa Mia i telefonen 

”Var är du någonstans? Jag kom förbi dig och skulle hälsa på, men ingen var hemma.” Robin 

glömde helt bort sin påhittade historia om att hon var hos sin mormor på landet. Istället 

berättade hon att hon befann sig i Umeå – björkarnas stad och att Charlie var med henne. 

”Men vad i hela fridens namn gör du där?” utbrast Mia. ”Vi hittade en dagbok som leder oss 

till olika landskap. Nu är vi i … Vilket landskap ligger Umeå i?” Robin försökte tänka tillbaka 

på sina geografilektioner, men kunde inte minnas vad landskapet hette. Mia hade blivit 

förvånansvärt tyst i telefonen, men sedan kom hon på sig själv och skrattade till. 

”Västerbotten! Du måste ju hänga med på lektionerna. Jaja, lycka till. Ring mig då och då så 

får jag veta hur det går för er. Hejdå!” Robin sa också hejdå till Mia och la sedan på. Hon var 

nyfiken av sig, det visste Robin så egentligen var hon inte förvånad över att Mia ville veta om 

det här också.  

 

Efter att de hade ätit färdigt började de återigen vandra genom centrum. Där fanns många 

björkar, även inne i centrum, precis som kvinna på båten hade berättat om. Hon hade också 

nämnt att landskapet som Umeå tillhörde var det näst största länet här i Sverige. Robin och 

Charlie kom så småningom fram till ett större område med gräs och björkar. Det låg precis vid 

vattnet så de satte sig där och kollade ut över staden. Det var riktigt vackert. Charlie satte sig i 

Robins famn och jamade. Robin log mot sin vän och blickade sedan ut över vattnet igen. ”Det 

här måste vara Ume älv”. För en stund hade de glömt vad de gjorde här, vad deras uppdrag 

var. För en stund ville de bara njuta av älven och solen. 
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Plötsligt hörde de ett konstigt läte och de tittade sig omkring för att hitta källan där ljudet 

kommit från. De kunde inte se någonting, men hörde fortfarande ljudet. Charlie jamade och 

tittade upp mot himmelen och då såg Robin det också. En fågel med böjd, lång näbb kom 

flygandes emot dem. Först såg det ut som om den skulle attackera, men istället landade den 

framför dem. Den gav ifrån sig samma läte igen. Charlie jamade och gick fram till fågeln. 

Robin kände igen fågeln, det var en storspov. De hade läst om den i skolan och hon visste att 

den var Västerbottens landskapsdjur. Det var en vacker fågel. 

Fjädrarna var brungråspräckliga och där de långa benen 

började fanns det vita fjädrar. Storspoven vandrade ner i 

vattnet och Charlie gick fram till Robin. De flesta katter 

gillade inte vatten och speciellt inte Charlie. Robin gick 

istället efter fågeln och såg att det blänkte till någonting 

under ytan. Robin tog av sig strumporna och kavlade upp 

byxbenen för att sedan gå ner i vattnet. Det var riktigt kallt. 

Hon doppade ner handen i älven och tog tag i det som befann 

sig nere på botten. Hon drog upp handen ur vattnet och såg att det nu låg ett skrin i hennes 

hand. Robin tog upp skrinet på land och skyndade fram till Charlie. Hon satte sig ner och 

tittade på det bruna skrinet. Det var vackert. På framsidan i mitten på den fanns en rektangel 

och några små mönster bredvid den. Robin öppnade skrinet och inuti fanns ytterligare en 

dagbok. Den var innesluten i plast så att den inte skulle bli blöt. Robin tog bort plasten och 

öppnade dagboken, hon började läsa. 

 

”Jag hoppas resan har gått bra. Att allting är som det ska. 

Har ni hittat den här dagboken också så betyder det att ni är ett steg närmare att hitta bevisen 

till att jag inte begick något utav morden. 

Fortsätt följa dagböckerna, alla orden.  

När jag skriver den här dagboken är jag förföljd av något ... 

Jag vet inte vilka det är eller hur länge detta pågått. 

Jag känner mig iakttagen var jag än går. 

Vem de än är följer de mina spår.  

 

I detta skrin finns det en guldnyckel, den kommer ni behöva längre fram för att kunna hitta 

allt bevismaterial som behövs för att hjälpa mig bli fri igen. 
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Jag hoppas ni som läser verkligen är min vän. 

Jag är less på att fly, men jag har inget annat val. 

Ta med nyckeln och var rädd om den, låt den aldrig komma på tal. 

Jag har lagt skrinet synligt vid en björk så att någon förhoppningsvis hittar den snart. Kanske 

skulle jag gett den enda från start. 

Nästa landskap ni ska till är det näst största landskapet i Sverige just nu. 

Stora orter som finns här är Östersund och Åre, förstår du. 

Leta i Storsjön där det omtalade monstret finns.  

Se snälla till att detta hinns.” 

 

Det omtalade monstret? Vad var det för monster? Och förföljd? Hon skrev aldrig att det var 

poliserna som förföljde henne, men hon kanske menade det? Å andra sidan skrev hon att hon 

inte visste vilka det var. Det som Robin tyckte var ännu konstigare var dock att den här 

kvinnan hade skrivit att hon lämnat skrinet vid en björk, men när Robin och Charlie hittade 

den så låg den i älven. Varför gjorde den det? Och vad skulle nyckeln leda dem till? De hade 

så många frågor som de inte hade svar på att Robin började känna sig tokig och frustrerad, 

skulle de någonsin lösa detta mysterium? 

 

Hur som helst skulle de nu ta sig till nästa landskap där orter som Östersund och Åre fanns. 

Åre visste Robin bland annat var ett ställe där man kunde åka slalom, det var ett stort 

turistmål. Många människor åkte dit på sin skidsemester. Själv hade Robin bara varit i 

Dundret som låg i Gällivare, Tärnaby och i Hemavan. Alla tre låg också i Lappland, på 

samma ställe som Robin kom från. Hon visste även att alpinskidåkerskan Anja Pärson kom 

från Tärnaby. Tärnabyborna var alltid stolta över detta vilket märktes när man besökte stället. 

Det fanns mycket reklam om Anja Pärson där och folk pratade alltid om hur hon brukade åka 

slalom i backarna. Robin saknade att åka slalom, om det inte hade varit för att de höll på att 

lösa ett mysterium så hade hon och Charlie kunnat åka slalom. Å andra sidan var det nog inte 

så bra backar med tanke på att det var sommar. 

Robin och Charlie vandrade vidare, den här gången bestämde de sig för att ta tåget. På så vis 

kunde de vila inför kvällen och äta sig mätta innan de fortsatte. De skulle behöva göra ett byte 

och det var i Örnsköldsvik. 
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Kapitel 4 – Jämtland 

 

 

När de var framme i Örnsköldsvik hade de både fått i sig lite mat och vilat. De fick sitta i en 

hytt tillsammans med en äldre kvinna. De hälsade på henne och fick veta att hon hette Inga. 

Hon skulle inte lika långt som dem utan skulle kliva av någon timme tidigare. Hon var från 

Örnsköldsvik och älskade staden. Hon berättade att staden låg i Ångermanland. ”Jaså? Vet du 

vad deras landskapsblomma och landskapsdjur är?” Robin hade med sig ett block och för 

varje landskap de besökte tecknade hon ner lite information om dem. Bland annat 

landskapsdjur och blomma. Hittills hade hon fått ihop Lappland som hade fjällräven som 

landskapsdjur och Fjällsippa som landskapsblomma, Norrbotten hade åkerbär och lavskrika, 

Västerbotten kung Karls spira och storspov. ”Ja, det vet jag! Djuret är bäver och blomman är 

Styvmorsfiol”. Robin skrev ner det i sin lilla bok och tecknade av både djuret och blomman. 

Hon visste inte hur blomman såg ut men Inga beskrev den som gul och lila med fem blad. De 

två högst upp var lila och de tre längre ner var gula. Inga fick lägga till lite detaljer också 

innan bilden blev helt klar.  

 

De kom fram till Östersund väldigt sent. Klockan var tolv på natten och trots att både Charlie 

och Robin hade sovit på tåget var de helt utmattade. De hade däremot ingenstans att sova, 

därför började de vandra genom den sovande staden. Så småningom kom de fram till en stor 

sjö, de satte sig ner på en brygga och såg ut över det mörka vattnet. Skulle de verkligen 

behöva sova utomhus? Precis som Robin tänkte ge upp och ta fram en filt från sin väska hörde 

hon steg bakom sig. En lykta med ett brinnande ljus i 

kom närmare och när personen kom närmare såg de 

att det var en man. Han stannade framför dem och såg 

riktigt orolig ut. ”Kära hjärtanes ... Vad gör ni ute så 

här sent? Alldeles ensamma?” Robin var alldeles för 

trött för att förklara allting så hon berättade bara att de 

inte hade någon annanstans att sova. Mannen erbjöd 

dem att sova hos honom och lättade följde de med 

honom. Mannen, som hette Bengt bodde i en liten 

stuga i närheten. Ljus var tända när de kom in i stugan 
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och en brasa brann i den öppna spisen. Det var verkligen en gullig liten stuga. Han visade dem 

till rummet de skulle sova i och de hann knappt lägga ner huvudena innan de somnade. Robin 

på sängen och Charlie bredvid henne. Bengt la en filt över dem och sa godnatt innan han 

blåste ut ljusen i deras rum. 

 

När de vaknade på morgonen doftade det plättar i den lilla stugan. Robin gäspade och gick in 

i köket. Charlie hade redan stigit upp och låg på golvet vid matbordet och tuggade på en liten 

köttbit. Robin satte sig mittemot Bengt och tittade ut genom fönstret. Utsikten var fantastisk. 

Framför dem fanns glittrande vatten och här och var kunde man skymta små öar. ”Visst är det 

vackert?” Bengt log och serverade Robin plättar. ”Tack och god morgon.” svarade Robin och 

nickade sedan som svar på hennes fråga. ”Man kan inte tro att det bor ett monster i den där 

sjön.” Både Robin och Charlie stannade upp i sina tuggor. Robin gav Charlie en exalterad 

blick och kollade sedan på Bengt. ”Är det där Storsjön?” frågade hon ivrigt. Bengt nickade 

och tog en tugga från sin plätta. Det betydde att de hade kommit helt rätt! Utan att de visste 

det själva. 

 

”Ni har säkert redan hört det, men enligt en skröna 

så fanns det för länge, länge sedan två troll som 

hette Jata och Kata. De stod på stranden här vid 

Storsjön och kokade ihop en brygd i sina kittlar. 

Brygden tog dagar, veckor och år att göra. De 

visste inte heller vad brygden skulle göra, men de 

var nyfikna. En natt hördes ett konstigt ljud från 

en av kittlarna. Innan de visste ordet av uppstod 

en stark knall. Ett konstigt djur med svart 

ormkropp och kattliknande huvud smet ur kitteln 

och kastade sig ner i sjön. Monstret växte sig stort 

där och till slut var den så stor att den nådde runt 

Frösön. Den kunde bita sig själv i svansen till och 

med. Men Kettil Runske som var en trollkarl band 

monstret med en trollformel som inhöggs i en 

sten. Denna sten finns än idag på Frösön. 
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Monstret avbildades på stenen. Så länge ingen kan läsa och förstå skriften på stenen så 

kommer monstret vara fångad i djupet. Det saknas däremot en bit av stenen så monstret 

kommer alltid vara fast.” Sagan lät riktigt obehaglig, men den fick Robin att inse att det var 

precis dit de skulle! Kanske fanns nästa ledtråd vid stenen eftersom att stenen var ett 

mysterium i sig. Den saknade en del som ingen hade verkat hitta. 

 

Efter frukost och råd från Bengt om hur man tog sig till Frösön så begav de sig vidare. De fick 

även lite rester som de packade ner i väskan. Med båt tog de sig ut till Frösön och när de gick 

i land möttes de av grönt gräs och björkar. De klev av båten och nästan direkt fann de stenen. 

Snabbt sprang de fram till den och läste vad som stod. Ingen av dem förstod någonting. Men 

precis som Bengt sagt så var monstret avbildat på stenen. Det hittade däremot inget spår av 

nästa dagbok. Robin suckade, men Charlie gav som vanligt inte upp utan jamade till en gång. 

Två gånger. Tre. Robin vände sig om och tänkte be sin vän vara tyst när hon fick syn på 

landskapets djur – en älg. Bengt hade berättat att landskapet de befann sig i just nu var 

Jämtland och landskapsdjuret var älg och blomman brunkullan. Älgen var enorm, den stod 

och kollade på dem på några meters avstånd. Robin visste att älgar kunde vara riktigt farliga, 

men någonting i dess ögon sa både henne och Charlie att denna älg inte ville någonting ont. 

Istället började den vandra iväg in i skogen. Ibland stannade den till och kollade bakåt på dem 

som om den ville att de skulle följa efter. Robin tittade ner på Charlie som direkt satte fart 

efter det stora djuret. Hon reste sig upp och följde efter. 

 

Älgen stannade till i en skogsglänta där bara några få av solens strålar trängde sig igenom. 

Gräset var fullt av blommor och lite längre in fanns en stor sten som inte såg ut att höra 

hemma i skogen. Älgen gick fram till stenen och kollade sedan på Robin och Charlie. Ingen 

av dem tvekade utan gick också fram. Direkt när de kommit fram såg de att en av 

dagböckerna låg gömd i en glipa mellan stenen och gräset. Robin tog direkt upp dagboken 

och började läsa. 

 

”Landskapets landskapsdjur är berguv och blomma är blåklocka 

Låt inte tankarna ni får krocka  

Finn en staty av honom som likt mig flydde för sitt liv 
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Han hade någonting på fötterna och var väldigt aktiv 

Likt Nils Holgersson reser ni genom Sverige, nu får ni besöka landskapet där författaren 

Selma Lagerlöf skrev om honom 

Det gäller att skynda, kom! 

Världens äldsta träd som är 9550 år finns även i detta landskap på Fulufjället Skynda, ni har 

inte mycket tid att stanna på stället” 

 

Robin visste inte varför men den sista meningen fick henne väldigt stressad, av någon 

anledning kände hon att den här kvinnan var i stor fara och Robins magkänsla sa att någonting 

hemskt hade hänt kvinnan. De var tvungna att hitta resten av dagböckerna så de kunde ta reda 

på vad. Robin reste sig från sin plats när hon hörde någonting som prasslade till i skogen. Den 

tidigare lugna älgen blev plötsligt vild och sprang sin väg. Till och med Charlie morrade. Var 

Robin än tittade kunde hon dock inte se någon som kunde gett ifrån sig ljudet. Hon skulle 

precis säga till Charlie att de skulle fortsätta när hon hörde någonting bakom sig. Innan hon 

hann vända sig om kände hon en konstig känsla i huvudet, sedan blev allting svart. 
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Kapitel 5 – Dalarna 

 

 

När Robin vaknade upp var det första hon såg ett fönster med 

galler för. Solens sista strålar tog sig in och lyste upp rummet i en 

orange och rosa färg. Robin satte sig upp och kände hur yr hon var. 

Sakta vände hon huvudet för att ta en närmare titt på var hon 

befann sig. Rummet var litet och väggarna såg ut att vara gjorda av 

sten. Dörren som fanns i rummet bestod av tjocka rör som var 

sammankopplade i varandra och skapade ett mönster med hål i. 

Det såg verkligen ut som att hon satt i en fängelsecell från förr i 

tiden. Plötsligt kom hon på att Charlie inte fanns med henne i 

rummet, paniken kom krypandes och hon reste sig snabbt upp 

vilket gjorde att hon vinglade till och var tvungen att luta sig mot 

väggen. ”Charlie!?” skrek hon. ”Charlie!? Var är du!?” Det ekade i 

hela cellen och ut i den mörka korridoren som fanns strax utanför 

hennes fängelse. Hon satte sig ner igen och huttrade till. Det var 

kallt. Robin såg sig återigen omkring och fick syn på sin väska som låg alldeles bredvid 

henne. Vem det än var som hade fört henne hit hade låtit henne behålla sin väska, dagboken 

fanns det däremot inget spår av. Vem var det som hade attackerat dem i skogen och fört dem 

hit? Hur kunde älgen veta att de som attackerade var så farliga och varför hade inte hon sett 

dem? 

 

Robin reste sig upp igen och tog upp en liten kikare från väskan sedan gick hon fram till 

fönstret. Hon såg inte mycket, men en bit längre bort kunde hon se att det stod en man på en 

sten som i sin tur stod på en kulle. Hon visste att det var lönlöst att vinka på honom, han var 

alldeles för långt borta. Istället tog hon upp kikaren och kollade åt hållet där han stod. När hon 

fick in skärpan insåg hon att det inte alls var någon man, inte levande i alla fall. Det var en 

staty! Säkert av Gustav Vasa! Det betydde att de av en konstig slump hade hamnat rätt. Eller 

var det en slump? Hur som helst var de i alla fall tvungna att ta sig till statyn för att hitta nästa 

dagbok. 
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Ett jamande hördes bakom henne och till sin lycka såg hon Charlie stå på andra sidan 

gallerdörren. Robin plockade upp sin väska och sprang fram till sin katt som hade någonting i 

munnen. En fängelsenyckel! Robin sträckte ut handen och klappade Charlie innan hon tog 

nyckeln från henne. ”Duktig flicka!” Hon låste upp dörren och var äntligen fri igen, det 

kändes som om hon suttit därinne i en evighet. Charlie började snabbt tassa iväg och Robin 

förstod att hennes bästa vän visste vägen ut så hon följde efter. Det dröjde inte länge tills de 

var ute och till sin förvåning så insåg Robin att de hade varit fångade i en gammal stuga. De 

hade suttit fast i ett underjordiskt fängelse som fanns i källaren. Vem det än var som hade 

fångat dem, fanns de inte längre kvar här. 

 

Robin berättade för Charlie om statyn och de skyndade iväg till den. När de nådde statyn gick 

de fram till den och ett annat barn i Robins ålder stod också vid den. Han såg lite undrande ut. 

”Vet du varför det finns en staty av Gustav Vasa här i Mora, landskapet Dalarna?” Robin 

visste att hon hört om det förut, men hon kom inte ihåg så hon skakade på huvudet. Pojken 

vände sig om mot Robin och log, som om han blev glad av att han skulle få berätta. ”Han 

flydde till Mora för att han var jagad av danskar. En bonde här gömde honom i ett hölass för 

att hjälpa till. Och en tant på en bondgård gömde honom under en stor tvättbalja. Soldaterna 

som jagade Vasa letade överallt, men inte under tvättbaljan. Tillslut flydde han till Norge som 

ligger väldigt nära här. Han flydde på skidor, men några 

gubbar i Mora tog sina skidor och åkte ikapp. De sa att de 

ville att han skulle följa tillbaka till Mora och bli deras kung 

så han kunde rädda Sverige från danskarna. Så blev det 

också. Det är även därför man åker Vasaloppet.”  

 

Pojken log igen och verkade bli ännu mer spänd på att berätta 

annat om Dalarna och Mora. Han berättade om bland annat 

om Dalahästen. Att förr när skogsarbetarna snidade vid elden 

efter dagens slut så resulterade det ofta i att det blev en häst. 

Hästen var ju ett troget djur, det var troget åt dem i skogen, på ängen och åkern. Lite som en 

arbetskamrat. Så småningom blev trähästarna leksaker som barnen lekte med. Hästen blev 

även en symbol för Dalarna och målades lite här och var runt om i landskapet. Bland annat i 

färgerna vit och röd. 



 50 

 

Robin och Charlie tackade för berättelserna och gick vidare. Dagboken hade sagt åt dem att 

nästa dagbok skulle finnas vid statyn av Gustav Vasa, men den hade inte gjort det. Nu var det 

nästan natt och de var trötta båda två. Utan att veta var de skulle så började de vandra. De 

befann sig efter långa sträckor av promenader i en skog. Det började bli dimmigt så de satte 

sig under ett träd. Robin öppnade sin väska och till sin förvåning låg dagboken där, hon kunde 

inte minnas att hon hade stoppat in den där men kanske hade hon hunnit. Ivrigt öppnade hon 

den men märkte att sidan var utriven. Hon bläddrade igenom tomma papper, men stannade 

upp då hon såg att det stod någonting längre bak i dagboken. Någonting hon totalt hade 

missat. 

 

”Vid det här laget är nog ni också förföljda, därför har jag valt att lägga in ledtråden till 

nästa landskap och dagbok här 

Ifall ni skulle råka ut för någonting eller komma isär. 

Jag har inte kunnat göra detta i varje dagbok eftersom att jag har så lite tid att skriva 

Nu är jag för tillfället i trygghet en stund så därför passar jag på att beskriva. 

 

Nedgrävd vid en svensk känd författares barndomshem 

Ni kanske känner igen henne från tjugolappen 

Annars känner ni till Nils Holgersson som är ett av hennes större verk genom tiderna De är 

intressanta i berättelsen, individerna” 

 

Robin log, vilken tur! Nu hade de ändå ledtråden! Men vem hade dragit ur pappret ur 

dagboken och varför? Det var säkert de som hade tagit dagboken vid statyn. Det betydde att 

de också var på väg till samma ställe som Robin och Charlie och de verkade inte vilja att de 

skulle fortsätta. 
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Kapitel 6 - Värmland  

 

Mörkret kröp sig på och skogen blev sådär kuslig som den bara kan bli på kvällen. Det hade 

hunnit bli riktigt mörkt ute och Robin kände att benen började säga ifrån, det hade varit en 

lång dag med långa promenadsträckor. Hon föll ner mot ett träd för en kort vila, en kort vila 

som slutade i en djup sömn. Charlie kröp in tätt mot Robins kropp och tillsammans värmde de 

varandra i den kusliga skogen. Det kändes som att skogen bestod av fler skuggor än bara 

trädens just den kvällen. 

 

Robin kände att hennes frusna kropp sakta men säkert blev varmare, hon öppnade försiktigt 

ögonen och kände att solstrålar smög sig fram genom träden. Det var äntligen morgon och 

även Charlie började vakna till. Efter ett tag när Robin och Charlie njutit en stund av 

morgonen började de se sig omkring och upptäckte att naturen de hade omkring sig inte såg 

likadan ut som den i Dalarna. Var befann de sig egentligen? 

De bestämde sig för att packa ihop sina saker och började bege sig in mot närmaste tätort och 

civilisation så att de kunde fråga någon människa var de var och hur de skulle göra för att ta 

sig ner till Värmland som var nästa destination. Utifrån de tidigare dagböckerna skulle nästa 

dagbok finnas någonstans nergrävd i Värmland som var grannlandskapet till Dalarna. 

 

De började vandra och det kändes som vägen aldrig tog slut och nu hade även deras magar 

börjat kurra i takt. Men nu måste de vara nära för Robin hör bilar från ett långt avstånd. Fanns 

det bilar så fanns det människor, tänkte Robin. 
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Det var helt rätt för efter ytterligare en bit så kom de 

fram till något som såg ut som en gångväg där massor 

av människor passerade. Det åker omkring något som 

liknade spårvagnar men på skylten stod det ”trikken”. 

Det här verkade konstigt, tänkte Robin som tittade ner 

på Charlie som såg ut som hon inte ätit mat på flera 

dagar. Robin bestämde sig för att de måste få något i 

magen innan de kunde höra sig fram med människorna 

i staden. Väl inne på ett café märkte de att människorna 

pratade annorlunda och Robin förstod bara hälften av 

som stod på skyltarna. Efter ett tag förstod Robin att de 

hade gått mycket fel och insåg att de inte är på väg till 

Värmland utan är i NORGE!! Robin och Charlie hade hamnat helt fel och befann sig nu i 

landets huvudstad Oslo, helt fel land till och med, vad skulle de göra nu? 

 

Som tur var så blev vistelsen kort i grannlandet. Inne på caféet hänvisade personalen till 

tågstationen där Robin enkelt kunde köpa en biljett tillbaka till Sverige med hållplats i 

Karlstad som är Värmlands största stad. Tåget passerade en annan stad som hette Arvika där 

några passagerare klev av. I övrigt bestod Värmland av mycket barrskog med många vilda 

djur, om man hade tur eller otur fanns det chans att möta en björn ute i skogarna. Men det 

hade inte Robin och Charlie någon tid eller större lust till.  

 

Väl framme sken solen som den alltid gjorde i Karlstad och utsikten var helt underbar ut över 

Vänern som var Sveriges största insjö, Värmland bestod av tusentals mindre sjöar. Men nu 

hade Robin och Charlie bråttom, en dagbok väntade på dem någonstans. Vad stod nu i 

ledtråden?  

 

”Nedgrävd vid en svensk känd författares barndomshem 

 Ni kanske känner igen henne från tjugolappen 

Annars känner ni till Nils Holgersson som är ett av hennes större verk genom tiderna De är 

intressanta i berättelsen, individerna” 
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Robin och Charlie sprang in mot staden för att leta upp närmaste bank för att titta på en 

tjugolapp och höra sig fram om någon kände till denna stora svenska författare som de sökte 

efter.  

 

Väl inne på banken dröjde det inte länge förrän det blev Robins tur att komma 

fram till en bankman som stirrade lite förvånat på dem, det var kanske inte 

varje dag de tog emot kunder med en katt i famnen, tänkte Robin och fnissade 

lite. Men hur som helst, så kände bankmannen naturligtvis igen kvinnan på 

tjugo-lappen och kunde till och med ge Robin en adress och vägbeskrivning 

till Selma Lagerlöfs barndomshem, nämligen Mårbacka herrgård. 

 

Av bankmannen fick Robin och Charlie höra att Selma Lagerlöf föddes 1858 

och hade skrivit många kända verk, ett av de kändaste var Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige som var en läsebok som användes i skolan under 1900-talet.  

 

För att ta sig till Mårbacka herrgård började Charlie och Robin gå längst Värmlands största 

älv som hette Klarälven. Den började uppe i Härjedalen, som var ett annat grannlandskap, och 

tog en sväng genom Norge för att sedan rinna ut i Vänern. Robin och Charlie hade tur för 

innan Klarälven passerar Norge rinner den förbi Mårbacka så de har en bra vägriktning plus 

att de slapp ta svängen förbi Norge en gång till. Under vandringen hann de se flera 

skogsstjärnor ute i barrskogarna som var Värmlands landskapsblomma, de var väldigt vackra. 

Charlie hann träffa på en snäll varg under deras färd som bekräftade att Robin och Charlie är 

på rätt väg och att de alldeles snart var framme vid Mårbacka herrgård. Vargen var Värmlands 

landskapsdjur.  

 

Robin och Charlie stannade till och tittade upp mot en stor herrgård, där det växte fullt av 

blommor i trädgården. Det var en vacker bostad och Selma Lagerlöf och de förstod att hon 

måste ha trivts mycket bra i sin boning. Nu användes herrgården som ett museum som var 
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öppet för tusentals turister. Robin och Charlie tog en promenad runt den och försökte komma 

på var nästa dagbok kunde vara gömd. Till slut såg de ett solur. Soluret var mycket vackert 

och blommor växte runt omkring det. ”Perfekta stället” utbrast Robin. Hon insåg att det skulle 

bli svårt för henne att gå fram och börja gräva i jorden utan att bli misstänkt och bestämde sig 

för att Charlie fick göra ett försök. Charlie gled fram mot soluret och kröp ner in mellan 

blommorna och började gräva med sina små tassar. Efter ett tag kände Charlie något annat än 

bara jord, hon tittade ner och såg en jordig bokpärm och ögonen blev stora av glädje. Charlie 

jamade och Robin kom springandes och log stort mot sin vän när även hon såg bokpärmens 

omslag. De plockade försiktigt upp den jordiga dagboken och sprang bort till ett träd i 

skuggan för att sätta sig ner och läsa. I samma sekund som de skulle börja läsa i dagboken 

kom den där kusliga känslan igen som om någon bevakade dem. Robin och Charlie spanade 

runt över trädgården utan att se någon misstänkt, så de bestämde sig för att läsa ur dagboken 

ändå. 

 

 

”Ni som har hittat mina dagböcker har kommit en bra bit på vägen 

Det är dock några flera platser ni måste besöka, lyssna till hörsägen 

Nu är ni halvvägs genom Sverige och som ni vet är Sverige ett avlångt land 

För att hitta nästa dagbok behöver ni ta er över hav och sand 

Detta med antingen båt eller flyg 

Vad än ni vill använda som verktyg 

Väl framme kommer ni upptäcka konstiga stenblock på stränderna 

Dagboken finner ni på en ö, nära en ö med väldigt många får, kom ihåg legenderna” 
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Kapitel 7 – Gotland 

 

 

Robin och Charlie bestämde sig för att sitta kvar 

en stund i skuggan och fundera på ledtråden de 

fått. ”En plats dit man endast kan ta sig över 

med båt eller flyg”. Det måste vara en av 

Sveriges öar, tänkte Robin. Vad fanns det nu för 

öar i Sverige? Robin funderade högt och 

rabblade upp sina kunskaper kring Sveriges öar, 

Öland var den avlånga och smala ön som man 

kunde ta sig över med Ölandsbron, så nästa 

dagbok måste alltså vara på Sveriges största ö, nämligen Gotland. De bestämde sig för att ta 

flyget dit för att spara lite tid. De valde att flyga från Arlanda som var Sveriges största 

internationella flygplats.  

 

Flygturen gick fort och väl framme i Visby började Robin och Charlie sin vandring, det fanns 

så mycket att titta på. Till exempel hittade Robin och Charlie en lång ringmur i Gotlands enda 

stad som hette Visby. De träffade på en så kallad ”gute” som befolkningen där kallades på den 

gotländska dialekten. Det var mycket svårt att tyda deras den men de kunde urskilja att Visby 

hade varit en gammal handelsstad och ringmuren de hade framför sig var byggd på 

medeltiden, ca 1200-talet. Innanför muren hittade Robin och Charlie små gränder och smala 

gator. Det var här Pippi-filmerna hade spelats in. På muren växte det rosor överallt och det var 

därför Visby brukade kallas för rosornas stad, det växte även murgröna som klängde sig fast 

på ringmuren som representerade Gotlands landskapsblomma. Efter en vandring runt på 

Visbys gator bestämde sig Robin och Charlie för att åka omkring och se lite mer av Sveriges 

största ö.  
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De hyrde cykel och cyklade längs kusten där de snabbt hittade 

de där ”stenblocken som är utplacerade på stränderna” som 

ledtråden beskrev de som, de bestämde sig för att ta en 

närmare titt. De klev av cykeln och gick fram till stenblocken 

som kallades ”raukar” på gotländska. Raukarna hade kommit 

till av havets vågor, när vågorna slagit bort bergen hade de 

mjuka berglagren försvunnit och kvar återstod de hårdaste 

delarna som nu var ”raukarna”. Robin och Charlie blev 

imponerade och fick höra av en ”gute” att längst ner på 

Gotland skulle det finnas en rauk som hade fått namnet 

”Hoburgsgubben”. Robin och Charlie tog sig ner till Gotlands södra udde för att hitta denna 

gubbe. Väl framme på denna sydligaste udde såg de en stor rauk som liknade en gubbe från 

sidan, Charlie blev nästan lite rädd och trodde att ”Hoburgsgubben” var levande, men det var 

den förstås inte. 

 

Robin och Charlie bestämde sig för att göra ytterligare ett stopp innan de letade upp nästa 

dagbok och det var i Lojsta som låg på södra Gotland, där skulle det finnas en hed och 

gotländska russ. Gotländska russ var små knubbiga ponnyhästar som strövade fritt i skogarna 

under sommar- och vintertid. Charlie mötte även flera igelkottar kring Lojsta hed som var 

Gotlands landskapsdjur. På gotländska kallades igelkottarna för ”pinnsvein”. Både Robin och 

Charlie tyckte att allt lät så roligt på gotländska, det var nästan som ett helt nytt språk. 

 

Det fanns så mycket att se på denna ö, men nu var de tvungna att skynda sig vidare för att lösa 

gåtan med dem nedgrävda dagböckerna. Nästa dagbok skulle finnas ”på en ö bredvid en ö, 

där massa får går omkring". Robin och Charlie räknade upp Gotlands alla öar, Lilla Karlsö, 

Stora Karlsö, Gotska Sandön och Fårö. ”En ö med massa får”. När Robin sa det högt för sig 

själv insåg hon att det måste vara Fårö som låg norr om Gotland. Till Fårö åkte man med en 

mindre båt från orten Fårösund. På Fårö var det väldigt vackert, precis som det stod i 

ledtråden gick det massor av får i hagarna och Robin och Charlie hittade ännu fler raukar på 

stränderna. Men var kunde nu nästa dagbok finnas? 
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De började promenera runt på Fårö tills de kom fram till en mycket stor hage som var full 

med får. Robin och Charlie kröp in under stängslet och gick in i hagen. Mitt i hagen såg de en 

jordhög som inte passade in i där.  

Fastän Robin och Charlie var helt säkra på att de var helt själva i hagen kändes det som att 

någon iakttog dem. Varför kom denna känsla tillbaka hela tiden? Någonting stod inte rätt till. 

Robin och Charlie bestämde sig för att skynda sig så de sprang fram till jordhögen och 

chansade på att hitta nästa dagbok där. De grävde först på en sida utan lycka, för att sedan 

börja gräva lite åt vänster där en dagbok äntligen dök upp.  

 

De satte sig ner i hagen och fåren samlades runt omkring dem medan de läste högt ur 

dagboken: 

 

”Jag anar att ni som hittat mina dagböcker är modiga, ni har nu varit ute länge på resande 

fot och tagit er igenom flera av Sveriges landskap 

 Allt för att förstå mitt tysta budskap 

Ni har rest på alla möjliga olika sätt och jag förstår att ni är trötta 

 Det inte långt kvar nästa resmål är ett landskap i söder med få utstötta 

Man kan tro att det endast bor små människor i detta landskap men så är det ej 

Om ni på Gotland kände igen er från Pippi-filmerna kommer ni i det här landskapet känna 

igen er från Emil i Lönnerberg eller barnen i Bullerbyn, tro mig 

Nästa dagbok hittar ni på en plats där randiga godsaker säljs 

Söta och goda så lätt de sväljs” 
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Kapitel 8 – Småland 

 

 

Från Gotland tog Robin och Charlie båten tillbaka till fastlandet, de åkte rutten som gick mot 

Oskarshamn. Framme i Oskarshamn gick de in på en resebyrå och satte sig ner på ett fik för 

att se på en Sverigekarta var nästa dagbok kunde finnas. Eftersom de varit i stora delar av 

norra och mellersta Sverige var det södra Sverige som var nästa destination. De slog upp 

dagboken och läste ledtråden en gång till.  

 

”Jag anar att ni som hittat mina dagböcker är modiga, ni har nu varit ute länge på resande 

fot och tagit er igenom flera av Sveriges landskap 

 Allt för att förstå mitt tysta budskap 

Ni har rest på alla möjliga olika sätt och jag förstår att ni är trötta 

Det inte långt kvar nästa resmål är ett landskap i söder med få utstötta 

Man kan tro att det endast bor små människor i detta landskap men så är det ej 

Om ni på Gotland kände igen er från Pippi-filmerna kommer ni i det här landskapet känna 

igen er från Emil i Lönnerberg eller barnen i Bullerbyn, tro mig 

Nästa dagbok hittar ni på en plats där randiga godsaker säljs 

Söta och goda så lätt de sväljs” 

 

Små människor, kunde det möjligtvis vara Småland som var nästa landskap? Robin plockade 

fram ett förstoringsglas och försökte leta upp om Emil i Lönnebergas ort ”Lönneberga” låg i 

Småland och javisst, det stämde. ”Mot Småland!” sa Robin högt till Charlie och pekade 

söderut. 

 

Från Oskarshamn gick det både enkelt och snabbt att ta sig ner till en av Smålands större 

städer Kalmar. Kalmar låg vid vattnet och från staden gick Ölandsbron, på den kunde man ta 

sig ut till Öland som var Sveriges näst största ö. Robin och Charlie började traska omkring i 

Kalmar och hittade ett stort slott som nästan såg ut som ett sagoslott, de fick höra av en 
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Kalmarbo att slottet var byggt på medeltiden och att många historiska händelser hade inträffat 

just där.  

 

Robin och Charlie gjorde ett kort stopp i Kalmar innan de åkte vidare till Älmhult, där de fick 

höra att det första IKEA huset byggdes och började som ett litet varuhus och som nu var känt 

i hela världen. ”Kan du tänka dig att det finns till och med ett svenskt IKEA hus i Australien 

på andra sidan jordklotet?” sa Robin till Charlie. Skaparen av IKEA hette Ingvar Kamprad 

och var en känd smålänning. I Älmhult hittade Robin och Charlie även Smålands 

landskapsblomma Linnean, den var otroligt vacker. Uppkallad efter den världskända 

botanikern Carl von Linné som föddes i Småland år 1707. Det var Carl von Linné man hittade 

på 100-lappen.  

 

 

Robin och Charlie bestämde sig för att ta tåget till 

Lönneberga och Vimmerby för att se trakterna där Emil i 

Lönneberga bodde i Astrid Lindgrens böcker. I Vimmerby 

hittade Robin och Charlie även ”Astrid Lindgrens värld”, 

som var en by där man hade skapat en plats att minnas den 

svenska kända författaren Astrid Lindgren som hade skrivit 

kända böcker som Emil i Lönneberga, Pippi Långstrump, 

Barnen i Bullerbyn, med flera. Astrid Lindgren föddes i 

Vimmerby och blev 94 år gammal.  

 

Det fanns så mycket att se i varje landskap och tiden rann iväg. Från Lönneberga tog Robin 

och Charlie tåget vidare mot Smålands största stad - Jönköping. Vid Jönköping låg Sveriges 

näst största sjö som var den långa och smala sjön i jämförelse med Vänern. De bestämde sig 

för att ta en paus och sätta sig ner vid Vättern och läsa i dagboken igen. 
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Enligt dagboken skulle nästa ledtråd och dagbok finnas där ”randiga godsaker säljs”. Var 

kunde detta vara? Charlie gick en liten promenad medan Robin tog en kort vila mot ett träd. 

Under Charlies promenad stötte hon på några människor som är 

på väg norrut längst Vättern för att köpa polkagrisar i Gränna. De 

pratade med varandra om att Gränna hade de bästa sötsakerna i 

hela Småland, kanske till och med enligt vissa Sveriges godaste 

sötsaker. En av dem berättade även stolt att denne hade sett en 

utter och att det var den som var Smålands landskapsdjur.  

På vägen tillbaka kunde Charlie inte släppa tanken kring 

polkagrisarna i Gränna. Charlie stannade till och började tänka 

på ledtråden de fått, skulle inte nästa dagbok finnas nedgrävd 

”där randiga sötsaker säljs” och polkagrisarna var ju randiga. 

Charlie blev överlycklig över sin insikt och sprang bort till Robin 

för att berätta. 

 

Robin blev lika glad över Charlies insikt och lovade att Charlie skulle få en polkagris i 

belöning när de kommit fram till Gränna. De valde att promenera längs Vättern och det såg ut 

att bli en lång vandring. Robin och Charlie hade ett bra tempo och en positiv inställning, 

kanske var det polkagrisen som lockade. Vättern var väldigt lång och smal, efter Jönköping 

passerade de en annan stad som hette Huskvarna sedan promenerade de norrut en rak sträcka.  

 

Till slut kom de äntligen fram till orten Gränna som låg på östra sidan av Vättern. En ö som 

låg mittemot Vättern hette Visingsö. De började promenera omkring i Gränna och var precis 

på väg att fråga en herre i staden om vägen till Gränna polkagriskokeri när de såg en skylt 

hänga över en söt gårdsbutik i ett trähus som var placerad mellan de smala gränderna i 

Gränna. 

 

Robin och Charlie bestämde sig för att gå in i butiken och inne i butiken fann de väggarna 

fyllda med massa gott. Både Robin och Charlie kände hur det vattnades i munnen. Men först 

var de tvungna att hitta nästa dagbok innan de kunde njuta av de goda karamellerna. Robin 

och Charlie tog några varv inne i butiken utan lycka, innan de upptäckte en tillhörande 
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utegård där gäster kunde sitta och fika. Det var en solig dag och de behövde kisa mot solen 

när de kommit ut. De spanade ut över uteserveringen och fastnade med blicken mot ett träd 

där det hängde massa polkagrisar kors och tvärs. Robin gick sakta fram mot trädet och 

bestämde sig för att börja leta. Robin tog några varv runt trädet och såg en öppning i 

stammen, som såg precis ut som hålet i Pippis sockerdrickaträd. Robin sträckte försiktigt in 

handen i det mörka hålet och kände sig runt med handen tills hon nuddade ett föremål som 

hon omfamnade och försiktigt drog ut i ljuset. Robin kände inte igen dagboken direkt på 

grund av allt damm men det var minsann en ny dagbok. Robin och Charlie hoppade till av 

glädje och bestämde sig för att slå sig ner på uteserveringen och läsa var nästa dagbok kunde 

finnas, men först var de värda varsin polkagris, man måste ju passa på när man är på besök i 

Gränna. 
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Kapitel 9 – Skåne 

 

 

Robin och Charlie fick en välbehövlig paus i Gränna och Charlie hann till och med få en liten 

sovstund. Nu hade de båda två nya krafter att slutföra sitt uppdrag och reda ut vad som 

egentligen hade hänt med kvinnan och vilka de onda varelserna var som hade förföljt dem 

under resans gång. Robin och Charlie hade mött alldeles för många hinder under resvägen för 

att det skulle vara slumpmässigt. 

I den nyfunna dagboken läste de:  

 

”Bra jobbat, nu är ni snart framme vid Sveriges sydligaste landskap 

Det blåser mycket, så håll hårt i varandra, nu har ni ännu mer kunskap 

Det finns mycket att se i detta landskap och det bjuds på varma vindar och god äppeldryck 

Den nästa och sista dagboken finner du vid Sveriges sydligaste plats så gör nu ett sista ryck” 

 

Robin tog upp Sverigekartan igen och spanade ut över det avlånga landet, hon och Charlie 

hade varit på så många platser och det var endast ett landskap kvar. Sydligaste landskapet, det 

betydde alltså långt ner. De blickade ner och upptäckte att Skåne måste vara deras nästa 

resmål. Småland och Skåne gränsade till varandra så de bestämde sig att de kan hoppa på 

nästa tåg med destination mot Malmö. Under tågresan hann de se mycket, de åkte förbi några 

av Skånes sjöar som hette Västra och Östra Ringsjön och låg placerade bredvid varandra. 

Robin och Charlie hann även se ett antal speciella hus, som de fick höra av en annan 

passagerare att förr i tiden byggdes hus i Skåne på detta vis. Husen var gjorda av korsvirke 

och befolkningen hade valt att bevara dessa hus och arkitekturen hade blivit typisk för Skåne. 

En hållplats på vägen var Lund som var en annan större stad i Skåne, här fanns ett populärt 

universitet där massor av studenter studerade.  

 

Robin hörde tågkonduktören ropa ut Malmö som nästa hållplats och Robin och Charlie 

packade snabbt ihop sin packning. Dags att kliva av och se vad Malmö har att bjuda på, tänkte 

Robin. Malmö var en stor stad. Mellan Malmö och Köpenhamn, som var huvudstaden i 
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Danmark, gick en lång bro som hette Öresundsbron, den var ca 10 mil lång. I Malmö hittade 

man även Sveriges högsta skyskrapa som såg ut som att någon vridit hela byggnaden, den såg 

lite rolig ut och har fått namnet ”Turning Torso”. När Robin och Charlie traskade omkring i 

staden och var på väg till tågstationen igen mötte de Zlatan Ibrahimovic, Zlatan var en 

världsberömd fotbollsspelare som var född och uppvuxen just i Malmö. Det blev en kort men 

intensiv dag i Malmö som hade mycket att bjuda på. Framme vid tågstationen köpte Robin 

och Charlie en ny tågbiljett med resmål mot Simrishamn. 

 

Under denna tågresa hann de se flera vindkraftverk som var utplacerade överallt som hjälpte 

till med att fånga in energin från vindarna, det blåste väldigt mycket i Skåne precis som 

dagboken berättade. Skåne var också känt för sina bördiga jordar, här odlades mycket av den 

mat befolkningen äter. Bland annat råvaror som potatis, morötter, frukt och så vidare.  

 

Robin och Charlie klev av i Simrishamn för att njuta av den fina naturen i Skåne, det var så 

vackert och ängarna var fyllda med prästkragar som var Skånes landskapsblomma. De 

besökte orten Österlen som var känd för sina odlingar av äpplen och även hade blivit ett känt 

för ett märke av äppeljuice som man hittade i affärerna. Det var en otrolig utsikt, gula 

sädesfält och vita sandstränder.  

 

Robin och Charlie tog en tur ut till Glimmingehus för att se en riddarborg från medeltiden. 

Borgen var väldigt stor och såg nästan lite kuslig ut. ”Tänka sig att riddare hade bott i denna 

borg för många hundra år sedan” säger Robin högt. I detta område fanns flera historiska 

platser men Robin och Charlie började få ont om tid. De måste slutföra deras uppdrag och 

hitta den sista dagboken.  
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Robin och Charlie bestämde sig för att hyra cykel och cykla längst kusten från Glimmingehus 

till Skånes sydligaste plats. Under deras färd hann de njuta av Skånes härliga landskap och i 

skogarna hann de se en och en 

annan kronhjort springa förbi. 

Kronhjorten var Skånes 

landskapsdjur. Robin cyklade på i 

bra tempo så att de nästan missade 

skylten där det stod ”Smygehuk”, 

Robin stannade till och gick fram 

och läste på skylten. Sveriges 

sydligaste udde. ”Jaaa vi är 

framme!” utropar Robin högt 

”Men inte visste jag att det hette 

Smygehuk, tänka sig vad vi lärt oss 

under denna resa” sa Robin. De 

cyklade ner på en smal stig för att ta sig ner till udden och leta efter den sista dagboken. 

 

”Smygehuk” visade sig vara ett fiskeläge, Robin ställde cykeln i cykelstället och promenerade 

ner. De satte sig ner vid en bänk och bestämde sig för att ta en kort vila och äta sin matsäck 

innan de skulle börja leta runt på området.  

 

Robin och Charlie vandrade runt på området på jakt efter dagboken och uppmärksammade 

inte att det hann bli mörkt runt omkring dem. Robin började bli orolig för att de skulle behöva 

övernatta utomhus, men upptäckte sedan ett blinkande ljus som lyste utöver vattnet. Hon 

vände sig om och upptäckte att det blinkande ljuset kom från en fyr ute vid udden. De 

bestämde sig för att övernatta i fyren. På dörren fanns ett guldigt nyckelhål som blänkte i 

molnskenet. Robin kände på dörren och den var låst och Robin suckade högt. Charlie verkade 

dock inte gett upp hoppet utan krafsade febrilt med tassen mot väskan. Robin röt några gånger 

mot Charlie att sluta, hon hade inget humör för lek. Robin hasade ner mot fyrens vägg och 

väskan föll mot marken. Charlie började åter igen krafsa mot väskans öppning. Robin orkade 

inte ryta till någon mer gång och öppnade väskan och likt nyckelhålet på fyrens dörr blänkte 

guldnyckeln till.  
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Robin plockade upp guldnyckeln och betraktade den tyst, tills hon kom ihåg vad som stod i en 

av de hittade dagböckerna. Det stod något om att guldnyckeln skulle leda dem till 

bevismaterial som skulle bekräfta att kvinnan var oskyldig till morden som begåtts.  

 

Robin hoppade upp med ett skutt och bestämde sig för att testa om guldnyckeln passade i 

låset. Hon förde in nyckeln i låset och vred försiktigt runt tills hon hör ett klick. Dörren till 

fyren var väldigt tung och det fanns knappt något ljus där inne så Robin fick ta fram och lysa 

med en ficklampa. Robin och Charlie gick upp tre trappor tills de kom upp till övervåningen 

där utsikten över havet var fantastisk. Rummet på 

övervåningen var litet och trångt men under bordet 

fanns en gammal koffert. Robin drog fram kofferten 

och lyste med ficklampan. I kofferten låg olika 

bevismaterial, som tidningsartiklar från när morden 

hade skett och flygbiljetter som bekräftade att 

kvinnan inte ens varit i Sverige under samma tid. 

Längst ner låg den sista dagboken, i den berättade 

kvinnan om hur hon har blivit förföljd under en 

längre tid och att detta började innan morden 

skedde. Kvinnan hänvisade till några fler 

bevismaterial som åter igenom bekräftade att hon varit oskyldig till morden. Kvinnan 

berättade fortsättningsvis att hon inte har haft möjlighet att berätta för polisen eftersom hon 

varit förföljd under hela tiden. En gång försökte hon kontakta dem men blev då hotad av 

förföljarna.  

 

Robin och Charlie tittade på varandra och bestämde sig för att reda ut detta åt kvinnan genom 

att ta med sig bevismaterialet till polisen. Robin var glad att hon hade litat på sin magkänsla 

som hon fått i början av resan.  

 

Efter att ha lämnat in allt bevismaterial hos polisen och fått bekräftat att kvinnan blivit frikänd 

så reste Robin och Charlie hem till Arjeplog igen. I tidningen kunde man några dagar senare 
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läsa om Robin och Charlies hjältemod och om hur kvinnan som i alla år var misstänkt nu 

blivit frikänd och omyndighetsförklarad.   

Robin och Charlie slängde sig i hängmattan ute i trädgården och fick äntligen slappna av. 

Fåglarna kvittrade och solen lyste, allt verkade bra igen. Robin tänkte tillbaka på deras resa 

och kände sig glad över att kvinnan hade fått ro. Plötsligt dök en obehaglig känsla upp inom 

henne och vid husknuten kunde man ana skuggor som inte borde varit där. En tanke slog 

henne lika hårt som en knytnäve i ansiktet. Hon satte sig upp och kollade skräckslaget mot 

Charlie. ”Kvinnan blev mördad och de skyldiga är fortfarande på fri fot!” 
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Sammanfattning/baksida 
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Bilaga 2 – Medgivandeblankett 

 
 

Medgivandeblankett 

 

Till vårdnadshavare till barn på ________________________________ 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien utförs i syfte att utveckla en produkt som integrerar svensk – och geografiämnet i 

grundskolan. Samtliga studier och observationer utförs inom ramen för ett examensarbete. 

Studien utförs av Jessica Jakobsson och Veronica Köhler som går näst sista året på 

grundlärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala Universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av information om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas/medverka i sin grundskolemiljö, samt att mitt barns tankar och åsikter anonymt kan 

komma att synliggöras i rapporten. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag 

har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/mitt barns 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet 

att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter 

att datainsamlingen har genomförts. 
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Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Födelsedatum: . . . . . . . . . . ..  

 

1. Förälders/Vårdnadshavarens namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 

 

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

2. Förälders/Vårdnadshavarens namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Ort och datum 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Underskrift Vårdnadshavare 1                            Underskrift Vårdnadshavare 2 
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Bilaga 3 - Utvärderingsblankett 
 

Utvärdering 

 

Vad tyckte du om berättelsen? Vad var bra? Vad var mest intressant?  

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 
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Om du fick lägga till någonting som du tyckte skulle göra berättelsen mer intressant, vad 

skulle det då vara? Kan exempelvis vara någonting om ett landskap som du skulle vilja veta, 

något om karaktärerna eller någonting om själva berättelsen och så vidare. 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

Skulle du vilja läsa fortsättningen på denna berättelse? 

___________________________________________________________________________

_______ 
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Skulle berättelsen vara rolig att använda i skolan så som ni nu gjort? Eller finns det något 

annat sätt i skolan som du tycker den skulle vara kul att använda på?  

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

Tack så mycket för hjälpen! Ni har samtliga bidragit med stor hjälp. 

Veronica & Jessica 


