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Sammanfattning  

Jag har i denna uppsats ämnat undersöka hur den beundransvärda karaktären framställs i 

svenska utvecklingsromaner med nedslag i 1900-talets början, mitt och slut. I studien relateras 

den beundransvärda karaktären i romanerna till den samtida kontextens beskrivningar av hur 

en ”god” samhällsmedborgare ska vara. Detta då jag som blivande lärare ser ett intresse i att 

vara medveten om vad skönlitteraturen kan förmedla. Uppsatsen tar således avstamp i en teori 

om att skönlitteraturen är identitetsskapande och att det till följd därav blir väsentligt för lärare 

att undersöka vilken didaktisk intention och funktion den litteratur som ges plats i klassrummen 

har.  

 Studien genomförs på tre romaner genom kvalitativ textanalys. I resultatdelen redovisas vilka 

beundransvärda karaktärsdrag som framkommit vid textanalysen och dessa diskuteras sedan i 

förhållande till sin samtida kontext i analys och diskussionsavsnittet. I min analys av resultatet 

framkommer det både hur de beundransvärda dragen förändrats över tid men även hur vissa av 

dem är beständiga. De beundransvärda karaktärsdragen stämmer ofta överens med samhällets 

ideal av en ”god” samhällsmedborgare men romanerna presenterar också normer som skolan 

säger sig vilja motverka.  
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1. Bakgrund  

Skönlitterära verk har en given plats i den svenska skolans undervisning. I de flesta klassrum 

finns en högläsningsbok och eleverna har ofta en tystläsningsbok i sin låda. Läsningen tillhör 

inte bara svenskämnet utan är snarare en del i det dagliga schemat. Exempelvis kan 

morgonlektionen inledas med högläsning och det är inte ovanligt att elever då de är klara med 

den tilldelade uppgiften får läsa tyst i sin bok i väntan på de övriga eleverna. I Sverige har 

hälften av alla elever i genomsnitt minst tre timmars läsning i veckan och de allra flesta får 

lyssna till högläsning någon gång varje vecka (Skolverket, 2007, s. 11).   

Redan i första stycket i kursplanen för Svenska nämns språket som något väsentligt för 

människan: ”Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 

förstår hur andra känner och tänker” (Skolverket, 2011). Att läsa är med andra ord att hamna i 

ett möte med språket där eleven får möjlighet att utveckla förståelse för andra, lära sig att 

uttrycka sina egna tankar och känslor samt forma sin identitet.   

Identitetsformandet via litteraturen är ett av de perspektiv som Lena Kåreland behandlar och 

lägger stor vikt vid i sin bok Modig och stark – eller ligga lågt (2005).  Kåreland konstaterar 

bland annat att den litteratur och det innehåll i litteraturen som erbjuds eleverna har betydelse 

för deras uppfattning om genus (Kåreland, 2015 s. 16). Kåreland undersöker genomgående hur 

elever i olika åldrar identifierar sig med karaktärer i den litteratur som läses i skolan och hur 

identifikationen både kan befästa elevers tidigare förställningar om hur man ska vara samt har 

möjligheten att förändra dessa föreställningar. De litteraturval som läraren gör blir således 

viktiga i konstruerandet av den bild av hur man ska vara som förmedlas till eleverna.   

Ett viktigt tillägg till detta är Magnus Perssons konstaterande, ”Värderingar ligger inte 

färdigförpackade i böcker, utan skapas och omskapas i klassrummen: i möten mellan böcker, 

lärare och elever” (Persson, 1999, s. 124). Den litteratur vi läser och får läst för oss är 

följaktligen en del av vårt identifikationsskapande. Det finns dock fler variabler som spelar in i 

hur vi tolkar de föreställningar som förmedlas i litteraturen.   

Studien kommer att ta avstamp i ovanstående tankar. Läsningen är en stor del av skolan och 

det som förmedlas till eleverna via litteraturen bidrar till deras identifikationsskapande. Det blir 

därför intressant att undersöka hur karaktärer beskrivs i litteratur som lästs och läses i skolan. 

Karaktärerna i litteraturen kan bli bidragande till elevernas egen identitet samt hur de ser på hur 

man ska vara, oavsett om det avser kön eller beundransvärda karaktärsdrag i allmänhet. I 

uppsatsen undersöker jag hur karaktärer framställs i förhållande till vilken bild av den goda 

samhällsmedborgaren som förmedlas i skolans styrdokument.  
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”Skolans värdegrund och uppdrag” (Skolverket, 2011) ger följande bild av hur skolan ska 

uppfostra sina elever till goda samhällsmedborgare:  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på ” och att ”[s]kolan 

ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Skolverket, 2011).   

Jag kommer i uppsatsen att undersöka vilken bild av en kompetent och ansvarskännande, med 

andra ord ”god”, medborgare skönlitteraturen förmedlar och har förmedlat.  

  

1.1 Syfte och frågeställning  

Jag anser att det är viktigt att i rollen som lärare att vara medveten om vilka normer och ideal 

som presenteras i litteraturen. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en ”god” 

samhällsmedborgare framställs i den skönlitteratur som läses och har lästs i skolan och av 

ungdomar. Detta görs med nedslag i 1900-talets början, mitt och slut. Den ”goda” 

samhällsmedborgaren kommer i de skönlitterära texterna förstås som den beundransvärda 

karaktären. Hur denna kommer utläsas behandlas i senare avsnitt i uppsatsen.  

  

Uppsatsens frågeställningar är följande:   

1. Hur gestaltas den beundransvärda karaktären i skönlitteratur som läses och har lästs av 

svenska barn och ungdomar i början, mitten och slutet av 1900-talet i Sverige?   

2. Vad är beundransvärt hos huvudpersonens yttre karaktärsdrag, i de möten den gör och i 

de handlingar den utför?  

  

2. Tidigare forskning  

Avsnittet nedan ger en bild av hur forskningsläget gällande skolans medborgarfostrande 

uppdrag ser ut samt hur utvecklingsromanen har vuxit fram.  

  

2.1 Forskning kring skolans medborgarfostrande uppdrag  

Ellen Almgren beskriver i sin avhandling Att Fostra Demokrater: Om Skolan i Demokratin Och 

Demokratin i Skolan(2009) att mycket forskning under framförallt sent 1950-tal till slutet av 

1970-talet gjordes kring hur unga formar sina politiska kunskaper, värderingar och beteenden. 

De teorier som framkom då förmådde dock inte förklara ungdomars beteenden i någon större 

utsträckning och därför övergav många forskare området (Almgren, 2006, s. 94). Det är först 
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på 2000-talet ämnet har fått ett nyväckt intresse och nu intresserar forskarna sig för vilken 

information ungdomarna exponeras för samt hur de bearbetar denna (Almgren, 2006, s. 95).  

  Samhällsmedborgarbegreppet är komplext och används och har använts för att inkludera och 

exkludera grupper i samhällets olika funktioner under lång tid (Gordon, 2000, s. 9).  I sin 

forskning undersöker Tuula Gordon hur medborgarskapet konstrueras i skolan idag. Hon 

undersöker vilka förväntningar som ställs på vad individen ska ha med sig då eleven kommer 

ut i dagens samhälle (Gordon, 2000, s. 198).  Dessa förväntningar produceras i skolan på tre 

olika nivåer enligt Gordon. Den officiella, den informella och den fysiska.   

Den officiella nivån inkluderar hur individen ska vara en ansvarstagande vuxen, och således 

redo att stiga in i arbets- och familjelivet. Individen ska dessutom vara självständig, ha ett 

kritiskt förhållningssätt och vara unik.  Den informella nivån kan å andra sidan potentiellt 

ifrågasätta dessa ideal då medborgarna i den informella skolan ska existera sida vid sida och 

samverka med varandra. Förutom detta bör medborgarna dessutom vara hälsosamma, 

vältränade och presentabla för att kunna vara till nytta för samhället.  Alla dessa förväntningar 

ställs på eleverna i skolan och de upprätthålls av lärare, andra skolanställda, i regler och i 

uppfattningar om skolan samt av skolans elever. Det är kombinationer av dessa element som 

skapar olika koncept för hur en samhällsmedborgare ska vara i olika länder och i olika skolor 

(Gordon, 2000, s. 199).  

Skolverket publicerade år 2010 rapporten Morgondagens medborgare. Rapporten redovisar 

de resultat som framkom i en stor internationell studie kallad ”International Civic and  

Citizenship Education Study, ICCS 2009”. Studien genomfördes av The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) och avsåg att ”mäta elevers 

kunskaper, attityder och värderingar såväl som samtida och framtida engagemang i samhälle, 

demokrati och medborgarskap” (Skolverket, 2009, s. 2). Rapporten beskriver hur man i Sverige 

inte ser det medborgarförberedande som ett specifikt ämne utan som hela skolans uppdrag 

(Skolverket, 2009, s. 14). Detta uppdrag går tillbaka till idén om en medborgarskola där alla 

svenska elever får en gemensam start och grund, alltså det som kom att bli den svenska nioåriga 

grundskolan. Oavsett var man är född och fostrad ska skolan ge samma möjligheter till 

deltagande i samhällslivet till alla (Skolverket, 2009, s. 15). Idén mynnar ut ur 1946 års 

Skolkommission, där argumentationen för det medborgarförberedande uppdraget uttrycktes 

starkt samt grunden till den skolform vi har idag lades.   

Nästan ett halvt sekel senare kan vi, trots att skolan inte är densamma som då, se att det 

funnits och finns en kontinuitet i det medborgarförberedande uppdraget (Skolverket, 2009 s. 
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24). Något av huvudbudskapet hos både Skolkommissionen 1946 och Läroplanskommittén 

1991 är integrationen mellan lärandet och personlig utveckling i det medborgarförberedande 

uppdraget. Man poängterar att det inte finns någon motsättning mellan att tillägna sig kunskap 

samtidigt som en utvecklar sina egna värderingar och förhållningssätt (Skolverket, 2009, s. 31).   

Laila Nielsen skriver i boken Det historiska perspektivet (2015) att det under hela 1900-talet 

varit ett av skolans främsta uppdrag att forma morgondagens samhällsmedborgare. De 

förväntningar som har lagts på vilka egenskaper och färdigheter dessa medborgare förväntats 

ha grundar sig i vilka värden och normer som råder. Det gör det medborgarfostrande uppdraget 

till en ideologisk samhällsfråga där skolan konstant varit en arena för motstridiga intressen. Jag 

kommer att undersöka hur denna medborgare har förmedlats i litteraturen och hur det motsvarat 

den bild av den ”goda” medborgaren som skolan velat/vill förmedla.  

  

2.2 Forskning om utvecklingsromanen   

Utvecklingsbegreppet har alltid varit centralt inom barnforskningen enligt Sven Hartman i 

Värdepedagogik: Etik och demokrati i Förskola och Skola. Det perspektiv som man främst 

utgått ifrån har varit att barndomen innebär att sakna erfarenheter och egenskaper som man 

sedan innehar som vuxen (Hartman, 2014, s. 90). Hartman har i sina studier av barns 

tankevärldar kommit fram till att barn reflekterar över sitt liv och att de vill vidga sina horisonter 

och göra sin tillvaro mer begriplig. Med språkets hjälp försöker de att i mötet med sin inre 

världsbild och omvärld få grepp om tillvaron (Hartman, 2014, s. 95). Detta skriver också Lena 

Kåreland om i ”Sagan om berättelsen och meningsskapandet” (2009). Kåreland menar att 

människor sedan urminnes tider berättat historier för varandra. Händelser förmedlas och hakar 

i varandra och på så vis bildar vi berättelser om vår tillvaro (Kåreland, 2009, s. 61).  

Genren utvecklingsroman föregicks av genren bildningsroman. Bildningsromanen är enligt 

Nationalencyklopedin en ”romantyp vars tema är personens utveckling till en harmonisk 

helhet.” I beskrivningen av en bildningsroman tas Karl Morgenstern upp som grundare av 

begreppet då han i ett föredrag 1818 argumenterade för romanen som ett moraliskt 

bildningsmedel (NE, 2016).   

Tobias Boes, skriver i sin studie om bildningsromanen att den kan betraktas ur två perspektiv. 

Antingen som en genre som enbart hade grogrund och därav utlopp i 1800-talets starkt 

nationalistiska Centraleuropa eller som en genre som grundades i den nationalistiska, fostrande 

litteraturen (Boes, 2012, s. 3). Den senare genren har kommit att utvecklas till en modern genre 

som likt sitt ursprung handlar om att individen ska finna sin plats i en ständigt föränderlig värld, 
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snarare än att ”veta sin plats” enbart baserat på arv och tradition som den gjorde tidigare (Boes, 

2012, s. 4).   

Det var i konflikten mellan dessa två perspektiv som Boes fann Karl Morgersterns föredrag 

om bildningsromanen. Boes anser att Morgernsterns definition av en bildningsroman frångår 

det problematiska i definitionen av bildningsromanen som en genre som enbart behandlar 

utveckling mot ett normativt ideal. Istället förespråkade Morgerstern tre separata element för 

definiera bildningsromaner: en betoning på förändring hos huvudkaraktären, korrelation mellan 

denna förändring och den specifika samhällsmiljö huvudkaraktären befinner sig i samt den 

positiva effekt beskrivningen av denna förändring kommer ha på läsaren (Boes, 2012, s. 5). 

Boes definierar detta som en performativ förståelse för bildning (Boes, 2012, s. 6). 

Bildningsromanen kan med denna definition därmed liknas, trots att de inte är synonyma, vid 

utvecklingsromanen som beskrivs som en ”roman som skildrar en individs eller ett kollektivs 

utveckling enligt de utvecklingslagar som naturalismen bekände sig till” (NE, 2016). 

Följaktligen blir det snarare den vanliga, vardagliga och autentiska utvecklingen som 

porträtteras i utvecklingsromanen då det är denna typ av utveckling som naturalismen bekänner 

sig till (NE, 2016). I uppsatsen undersöks hur den ”goda” samhällsmedborgaren framställs i 

denna typ av litteratur och vad den performativa förståelsen skulle kunna vara av detta.  

Det är dock inte så enkelt som att moral och uppfostran bara funnits i uppfostringslitteraturen. 

Uppfostrande drag finns i den moderna realistiska romanen också. I dessa förmedlas inte råden 

på samma uttalade vis, den ger inga enkla lösningar utan här måste karaktären på egen hand 

komma upp med lösningar (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 58).    

Även Kåreland poängterar detta då hon skriver att barnlitteraturen historiskt sett används 

som ett medel i barnets fostran. Barnen skulle mötas av både goda exempel som de kunde 

efterlikna och inspireras av samt avskräckande exempel på hur det kunde gå för olydiga barn 

(Kåreland, 2009, s. 76).  

Marika Andrae skriver om hur de uppfostrande idealen i litteraturen har förändrats 

framförallt under 1900-talets första hälft (Andrae, 2001). Under den tidigare delen av 1900-

talets uppfostringslitteratur var det barnets fysiska utveckling och moraliska fostran som 

förmedlades via litteraturen. Begrepp som lydnad, självdisciplin och offervilja var i fokus.  Men 

det kom också influenser från annat håll, reformpedagogen A.S. Neill hävdade att utvecklingen 

skulle ske under kärleksfull vägledning och att lust och öppenhet skulle vara centrala. Denna 

progressiva utveckling bromsades dock upp av andra världskriget och en reaktionär våg målade 

upp nya bilder av att hoppet låg hos präktiga ungdomar som förkastade nöjesvärldens 
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förströelser (Andrae, 2001, s. 17). Ett viktigt tillägg i debatten kring uppfostringslitteraturens 

framväxt gör författaren Gunilla Ambjörnsson angående barnlitteraturen då hon skriver att” 

barnboken är ett direkt uttryck för det samhälle vi lever i, med det viktiga tillägget: för vissa 

grupper inom det”. Med detta menar hon att barnlitteraturen skrivits för en viss medborgare av 

en viss medborgare (Andrae, 2001, s. 18).   

  

2.3 Sammanfattning tidigare forskning  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskningen kring att vara en samhällsmedborgare 

under tidigare 1900-talet inte fokuserade särskilt mycket på skolans roll i fostrandet av 

medborgare utan detta perspektiv har kommit först senare. Forskningen målar upp bilden av en 

medborgarsyn som förändras i relation till det samhälle medborgaren förväntas vara en del av. 

Detta blir av vikt för studien då litteraturen som undersöks sätts i relation till rådande tankar 

kring att vara en god samhällsmedborgare.  

Forskningen kring utvecklingsromanen ger studien ett viktigt perspektiv då det är litteratur 

ur utvecklingsromangenren som granskas i studien och dessa böcker bör läsas i sin kontext. Jag 

anser att det är av värde att vara medveten om den historia som ligger bakom framväxten av 

romanerna för att på så vis kunna förstå hur romanerna formas av sin samtid.  

  

3. Teoretiska utgångspunkter  

Detta avsnitt kommer behandla Lena Kårelands teori om identitetsskapande via litteratur.  

Dessutom beskrivs teorin kring didaktisk intention och funktion.  

  

3.1 Teori kring identitetsskapande via litteraturen  

Lena Kåreland har skrivit ett antal böcker gällande barn och ungdomslitteratur samt dess 

användning i skolan. I flera av dessa böcker behandlar hon hur skönlitteraturen inte bara ger 

oss inblick i och förståelse för andra människors öden och världar, utan också hur litteraturen 

är medskapande i vårt identitetsbyggande. Barnlitteraturen bär dessutom i likhet med all 

litteratur med sig bilder av vår samtid (Kåreland, 2015, s. 22).   

Kåreland reflekterar kring människans behov av berättelser och tror att det behovet beror på 

att vår förståelse för världen är berättande. Våra egna erfarenhet organiseras ofta i berättelser 

och därför blir berättelsen något fundamentalt för vår identitetsprocess (Kåreland, 2009, s. 166). 

Kåreland nämner en studie av Joseph Appleyard där han kommer fram till att äldre barn i sin 
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läsning vill känna igen sig själva samt bli medvetna om sin identitet. De vill kunna förklara sina 

egna känslor och reaktioner samt förstå vilka normer och värderingar som råder i samhället 

(Kåreland, 2009, s. 82).   

Enligt Kåreland bygger böcker upp vår kulturella verklighet och ger oss system med vars 

hjälp vi förhåller oss till vår omgivning (Kåreland, 2009, s. 160). Hur vi förhåller oss till vår 

verklighet är alltså en del av vår identitet och detta förhållande skapas bland annat via böcker.  

Läsningen och identitetsskapandet i läsningen framhävs ofta som något positivt men Kåreland 

konstaterar att läsningen också kan ha negativt inflytande (Kåreland, 2009, s. 162). Kanske 

reproducerar skönlitteraturen bilder av samhället som vi inte längre vill ha. En hel del forskning 

har gjorts på bland annat hur skönlitteraturen förmedlar könsroller. Ett exempel är Maria 

Nilsson med boken Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på ungdomslitteratur 

(2010).  I sin bok skärskådar Nilsson flera populära ungdomsböcker och hur dessa framställer 

könsroller och hur frågor om manligt och kvinnligt kan diskuteras utifrån de ögonöppnare som 

ofta frambringas då man läser skönlitteratur ur ett genusperspektiv. Hon liksom Kåreland 

konstaterar att det i skolans värld alltså är av stor betydelse hur lärare och pedagoger ser på 

litteraturen och hur de väljer att presentera den (Kåreland, 2009, s. 76, Nilsson, 2010, s. 158).  

 Det är denna litteratursyn mitt arbete vilar på. Skönlitteraturen och de kontexter 

skönlitteraturen läses i ses som identitetsskapande och att vår läsning får effekter för hur vi 

formar vår världsbild och vår identitet.   

  

3.2 Didaktisk intention och funktion  

Vid användandet av skönlitteratur i undervisning kan läraren fundera över vilken didaktisk 

intention det litterära verket innehar. Med den didaktiska intentionen menas att författaren har 

en medveten strävan efter att ge kunskap, att denne ibland kan ha avsikten att utöva påverkan 

på läsaren menar Maria Ulfgard (2002, s. 219).   

  Den didaktiska funktionen är å andra sidan oberoende av författarens medvetna intentioner. 

Ulfgard beskriver att begreppet, som hon själv utvecklat, avser det informationsvärde som finns 

i en litterär text och de tillfällen till lärande som läsaren kan få. Författaren behöver inte ha 

avsett dessa tillfällen som kunskapsbärande men dess funktion kan ändå ha blivit det vid 

läsningen. Den didaktiska funktionen är således en delprocess i tolkningen av boken som 

läsaren gör vid läsakten. Ulfgard anser att det för lärare därför är av stor vikt att analysera texters 

värderingar ur en utbildningskontext (Ulfgard, 2002, s. 219-220). Kåreland använder inte 

begreppet didaktisk funktion men skriver om texters informationsvärde i ”Sagan och berättelsen 
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som meningsskapande”(2009) . I avsnittet skriver Kåreland om hur det är värt att fundera över 

vems eller vilkas världar det är barnen möter i skolans texter och vad dessa världar förmedlar 

(Kåreland, 2009, s. 65). Även Boglind och Nordenstam behandlar den didaktiska funktionen av 

skönlitterära barn- och ungdomsböcker utan att explicit använda begreppet. De beskriver i sin 

bok hur litterära texter kan fungera som inspirationskälla och startpunkt för exempelvis 

existentiella och sociala frågor (Boglind, Nordenstam, 2010, s. 309).   

 Jag kommer i min uppsats utgå från att de skönlitterära texter som används i skolan har 

didaktiska funktioner även om de inte har uttalade didaktiska intentioner. Med denna 

utgångspunkt blir det enligt mig intressant att betrakta vad romanerna i uppsatsen förmedlar för 

bild av en ”god” samhällsmedborgare och hur denna står sig i den samtida kontexten.  

  

4. Metod  

I avsnittet presenteras vilken metod som valts och varför, samt hur karaktärer kan analyseras 

och tillvägagångssätt för analysen. Dessutom diskuteras validiteten för studien. Slutligen 

presenteras urvalet i dess skolrelaterade samhällskontext.   

  

4.1 Kvalitativ textanalys  

En textuell innehållsanalys är en undersökning av innehållet i en skriftlig framställning 

(Esaiasson et al., 2007, s. 237). Kvalitativ textanalys är en metod där man genom att noggrant 

läsa textens helhet, delar och den kontext den ingår i tar fram det väsentliga i den. Detta kommer 

jag att göra i min studie med hjälp av frågeställningarna som ställs till romanerna. Detta kan 

göras då man vill ta fram ett innehåll som ligger dolt under ytan och endast kan synliggöras 

genom intensiv läsning av texten (Esaiasson et al., 2007, s. 237).   

Till skillnad från kvantitativ textanalys som baseras på många analysenheter som jämförs 

med likvärdiga uppgifter och därmed uttryckas och analyseras med siffror granskas i den 

kvalitativa analysen ett fåtal källor, därför passar denna analysmetod min studie (Esaiasson, et 

al., 2007, s. 224).   

Med den kvalitativa metoden vill jag i denna studie ta fram det väsentliga i texternas innehåll.  

Diskursanalyser utmärks för just uppfattningen om att språket är med och formar verkligheten 

(Esaiasson et al., 2007, s. 239). Eftersom uppsatsen bottnar i teorin om att vi via litteraturen 

formas i våra identiteter kommer den alltså falla in under denna textanalytiska metod. Uppsatsen 

passar också in under den ideologkritiska typen av textanalys då studien undersöker hur texterna 

medverkar i att skapa och bevara sociala strukturer och normer (Esaiasson et al., 2007, s. 238).   
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Något som är problematiskt med den kvalitativa textanalytiska metoden är att innebörden hos 

texten tolkas av läsaren och således kan dennes subjektiva åsikter färga av sig på resultatet. Min 

analys kommer dels beröra texternas manifesta budskap, alltså det som står skrivet explicit, men 

även det latenta budskapet som förstås indirekt och kräver högre grad av tolkning (Esaiasson et 

al., 2007, s. 221). Medvetenheten om detta är relevant för uppsatsen då jag under studiens gång 

måste reflektera över de åsikter jag för fram i analysen och se till att dessa är så pass objektiva 

som möjligt. För att ge stöd till mina tolkningar kommer jag redovisa dem genom 

sammanfattande referat och citat av nyckelpassager i romanerna för att ge en saklig redogörelse 

av materialet. Genom detta vill jag skapa transparens och öppenhet avseende mina tolkningar 

för att uppnå det ideal på genomskinlighet som forskning bygger på (Esaiasson et al., 2007, s.  

25).  

  

4.2 Hur man kan analysera karaktärer  

Att tolka skönlitterära texter kan göras på många sätt och att granska karaktärer likaså. Litterära 

personer presenteras för oss genom sitt utseende, beteende, tankar, uttalande från dem själva 

och från andra personer i boken samt från bokens berättarröst (om sådan finns). Genom att sätta 

ihop bitar av det vi läser bildar vi en uppfattning om hur den litterära personen är. Detta och hur 

man kan analysera litterära personer skriver Maria Nikolajeva om i boken Barnbokens 

byggklossar (2004, s. 106). Nikolajeva använder sig i sin teori av motsatspar. Nikolajeva 

beskriver att huvudpersoner kan med grov klassificering vara dynamiska eller statiska, runda 

eller platta (Nikolajeva, 2004, s. 109-132).  

Den första, grova klassificeringen innebär att karaktärerna delas in i personer som är 

dynamiska, de utvecklas således genom berättelsens gång, samt statiska som inte utvecklas. 

Dynamiken kan vara kronologisk eller etisk. Det innebär att karaktären förändras av att den blir 

äldre eller av att den tvingas göra etiska eller moraliska val under extrema omständigheter 

(Nikolajeva, 2004, s. 109). Det är vanligt att en kronologisk dynamik innehåller en etisk 

omvandling men den behöver inte göra det. Ett exempel på detta är Harry Potter, som ju blir 

äldre men knappast förändras något mycket personlighetsmässigt (Nikolajeva, 2004, s. 110). 

Karaktärer kan även tolkas som platta eller runda. De platta personerna har ofta bara en 

kännetecknande egenskap, deras handlingar är därför ofta lätta att förutse. De runda personerna 

är däremot karaktärer med flera olika egenskaper och dem lär vi känna under berättelsens gång 

utan att för den sakens skull kunna förutse deras beteenden. Nikolajevas scheman och 

klassificeringar är användbara i analyser av litterära karaktärer (Nikolajeva, 2004,s. 109-132).  
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I föreliggande uppsats undersöks dynamiska, runda karaktärer och deras karaktärsdrag utifrån 

perspektivet vilka beundransvärda egenskaper de besitter eller utvecklar.   

  

4.3 Litteraturvetenskaplig analys    

Då studien ses som litteraturvetenskaplig används Holmbergs & Ohlssons Epikanalys (1999). I 

boken ger de handledning i analysmetoder för berättande och fiktiva texter. Inledningsvis 

kommer jag i studien granska textens intrig eller tema, i detta har man textens helhet för ögonen. 

Under denna rubrik funderar man över textens mening eller intention (Holmberg & Ohlsson, 

1999, s. 9). Innehåll och budskap är sällan entydiga i en text utan beror på vem som tolkar den 

(Nordlund, 2013, s. 52). Därefter undersöks den miljö som beskrivs i texten. Miljön kan ge goda 

ledtrådar till både karaktärsskildringen och tematiken i romanen (Holmberg & Ohlsson, 1999, 

s. 69). Då temat och miljön behandlats analyseras de mest essentiella karaktärerna i romanerna 

på ett djupare plan utifrån de frågeställningar presenterat. Den som läser texten är den som 

konstruerar karaktärerna med utgångspunkt från de upplysningar denne får (Holmberg & 

Ohlsson, 1999, s. 61).   

Den metod som använts vid analys av romankaraktärer från 1800-talets slut och framåt kallas 

indirekt metod. Till skillnad från direkt metod anges inte karaktärernas inre egenskaper av en 

berättare utan istället anser man att alla element i texten kan bidra till förståelse och beskrivning 

av en karaktär. Med utgångspunkt från en mängd olika karaktärsindikatorer kan man dra 

slutsatser om karaktärernas egenskaper (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 62). Indikatorerna som 

kan används är (1) yttre beskrivningar av karaktärerna, (2) karaktärernas repliker i möten och 

relationer samt (3) karaktärernas handlingar (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 63). Dessa 

använder jag mig av i studien.  Slutligen är det vanligt att man sätter in romanen i ett historiskt 

sammanhang, man funderar över varför texten skrevs och sätter den i en kontext (Nordlund, 

2013, s. 56). Detta gör jag i ett senare avsnitt av metodkapitlet.  

  Studien genomförs med hjälp av frågor som ställs till materialet. Frågorna är de som tas upp i 

min frågeställning: Vad är beundransvärt hos huvudpersonens yttre karaktärsdrag, i de möten 

den gör och i de handlingar den utför? För att kunna genomföra denna undersökning behöver 

begreppet beundransvärda karaktärsdrag operationaliseras. Detta innebär att det finns en 

överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn, vilket krävs för 

att studien ska mäta det den påstår sig att mäta, och på så sätt skapa en god begreppsvaliditet (Esaiasson 

et al., s. 63). Abstraktionsnivån för beundransvärda karaktärsdrag är hög och därför kommer 

jag nu försöka förklara hur begreppet kommer tolkas i studien.   
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 Att vara beundransvärd innebär att man förtjänar beundran. Att man besitter egenskaper eller 

utför handlingar som är eftersträvansvärda och gör en värd beundran (NE, 2016). Studien 

kommer att utforska de egenskaper som i romanerna framställs och kan tolkas som positiva att 

inneha. I studien kommer de skönlitterära verken att läsas utifrån deras historiska kontext. De 

karaktärsdrag som författaren skriver fram kommer tolkas utifrån romanen som helhet och den 

kontext romanen är placerad i. Karaktärsdragen kommer studeras både i det explicita och det 

implicita. De tolkningar som görs kommer att redovisas i studien genom sammanfattande 

referat, citat och argumenterande slutsatser (Esaiasson et al., 2007, s.253). Det vanliga är att 

man varvar analys och tolkningar och det kommer göras i även denna uppsats (Holmberg & 

Ohlsson, 1999, s. 104).  

  

4.4 Urval och avgränsningar  

Här presenteras de romaner som granskas i ett övergripande perspektiv för att kunna 

kontextualiseras i den analys som görs. I uppsatsen kommer tre skönlitterära verk att granskas 

ur genren utvecklingsroman. Denna genre, vilket behandlats tidigare i uppsatsen, har utvecklats 

ur bildningsromanen och har ofta haft ett syfte att lära ut något. Denna kan ha både en didaktisk 

intention och/eller funktion. Romanerna skiljer sig åt men är ändå intressanta då deras 

gemensamma nämnare är att de handlar om att bygga upp en identitet. Romanerna valdes ut i 

samspråk med bibliotekarier på Uppsala Stadsbibliotek som med sitt kunnande gav förslag på 

böcker inom genren som ansågs ha höga läsarantal.  

 De tre verken som granskas har olika dignitet i textlandskapet. Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige (1906)  användes som en fostrande bok i folkskolan och Selma Lagerlöf 

har dessutom belönats med Nobelpriset i litteratur. Att romanen används i studien beror tills 

stor del på detta men också att det inte fanns några mängder med barnlitteratur under denna tid. 

Aldrig en lugn stund hos Oskarsson (1952) av Martha Sandwall - Bergström är av intresse då 

den är en av de få utvecklingsromaner från denna tid som fortfarande lånas ut på Uppsala 

bibliotek.  Sång till en fjäril (2000) har totalt givits ut i 15000 upplagor vilket kan betraktas som 

en ansenlig mängd. Maria Kuchen nominerades till Augustpriset för boken. Värt att notera är 

att Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige skiljer sig från de två andra verken som är 

mycket realistiska medan Lagerlöfs roman både har en didaktisk intention samt förekomst av 

både djur och sagor med onaturliga väsen. Alla tre är trots sina olikheter intressanta då de 

handlar om att bygga upp en slags identitet.  
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  Nedslagen i 1900-talets början, mitt och slut görs med anledning av att stora 

förändringar då skett i litteratur, skola och samhälle. Ellen Key kallade detta för barnets 

århundrade (Kåreland, 2009, s. 50)  

 Under 1900-talets början var det den nationella fostran som utgjorde skolans huvuduppgift 

(Larsson & Westberg, 2011, s. 110 och 204).  I handboken till Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige (Lagerlöf, 1906) uttrycks detta med orden:  

Om vi i största allmänhet skulle ange det innersta syftet med Nils Holgerssons saga, så våga vi 

göra det påståendet, att boken i främsta rummet vill ge sina små läsare levande impulser, vill 

kraftigt egga dem att söka bli goda människor och samhällsnyttiga medborgare. Den vill redan 

hos den späda barndomen ingjuta kärlek till fosterlandet och dess inbyggare, den vill väcka de 

ungas håg till arbete för sitt land och för de sina. Och icke blott pliktkänslan i allmänhet vill den 

väcka till liv eller stärka, utan den lockar också till eftersträvande av vissa sådana dygder, vilkas 

utövning kan förekomma redan i barndomens värld (Olander, 1918, s. 22).  

Olanders utsaga förmedlar en bild av hur den demokratiska medborgaren skulle vara. Denne 

skulle alltså ha en arbetsmoral och känna solidaritet med sina landsmän. Det tidiga 1900-talets 

medborgare skulle sträva efter att vara samhällsnyttiga, dygdiga och goda samt känna stark 

kärlek till sitt fosterland.  

Linn Areskoug skriver i sin avhandling Den svenska mannens gränsland (2011, s. 68) att en 

viktig beståndsdel i den nationalistiska diskursen vid sekelskiftet var att ha en gemensam bild 

av Sverige. I denna uppsats ämnar jag undersöka hur detta återspeglas i litteraturen, valet faller 

alltså på Nils Holgerssons Underbara resa genom Sverige. Areskoug omnämner boken kort i 

sin avhandling och då som ett exempel på en bok som kapslar in den nya nationalismen på ett 

mycket effektivt sätt. Hon pekar också ut att valet av att låta en skönlitterär författare skriva en 

läsebok visar på en medvetenhet om den potential som finns i att låta fiktionen bära fram 

budskap (Areskoug, 2011, s. 185). Fiktionen som budskapsbärande är en viktig del av den här 

studiens utgångstankar och Areskougs utsago bekräftar detta.    

Barnboken stod under denna tid för att förmedla det idealistiska barnet (Kåreland, 2009, s. 

43). Denna tids folkuppfostrande ideal omfattade också barnet och då blev den estetiska fostran, 

där böckerna inkluderades, viktig (Kåreland, 2009, s. 50).   

  Selma Lagerlöf fick i början av 1900-talet i uppdrag av utbildningsrådet att skriva en ny 

läsebok för folkskolan och resultatet blev Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. 

Under skrivandets gång insåg Lagerlöf att hon ville att romanen skulle motsvara den 

geografiska och naturhistoriska delen av den tidigare läseboken.  ”Först böra barnen” menade  

Lagerlöf, ”lära sig känna och älska det land, som de bebo; sedan skola de få veta de öden, som 

det har gått igenom.” (Olander, 1918, s. 24).   
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Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige tecknar ett porträtt av Sverige från slätterna 

i Skåne till bergen i Lappland. Genom att följa Nils, en pojke som blivit förvandlad till en 

pyssling lär man genom boken känna Sveriges landskap, natur och djurliv samtidigt som man 

ser Nils förändras. Nils färdas över Sverige på ryggen av gårdsgåsen Mårten tillsammans med 

en flock vildgäss som leds av gåsen Akka. Under resans gång så möter Nils många andra 

karaktärer, främst djur men också människor. Dessa kommer att granskas både i sina handlingar 

men också hur de beskrivs för att ta reda på vilken bild boken ger av en beundransvärd karaktär.  

  I denna del av analysen har ett övervägande gjorts gällande undersökningen av de icke-

mänskliga karaktärerna. Jag har tagit beslutet att nästan enbart granska de mänskliga 

karaktärerna då det inte förekommer djurkaraktärer i de två andra romanerna som undersöks i 

studien. Detta medför tyvärr en svaghet i min analys då romanen innehåller flera karaktärer 

som gestaltas av djur och som mycket väl skulle kunna betraktas som beundransvärda. Bland 

annat ledargåsen Akka som dessutom är en hona. Bilden som skrivs fram av den 

beundransvärda karaktären kommer med andra ord inte vara romanen helt rättvis då den i sådant 

fall hade behövt inkludera även djuren. För att analysen av romanerna i stort skulle vara så pass 

likvärdig som möjligt tog jag ändå beslutet att inte granska de beundransvärda egenskaperna 

som gestaltas av djuren. 

Nästkommande nedslag görs i en roman från 1950-talet. Under denna tid stod skolan under 

förändring. 1946 års skolkommission menade att skolans främsta uppgift var demokratifostran 

(Larsson & Westberg, 2011, s. 205). Samhället vilade i en högkonjunktur och man ville fostra 

sina elever till bärare av demokratin (Nielsen, 2015, s. 119). Med införandet av en nioårig 

grundskola blev de nya nyckelbegreppen individualisering och aktivitetspedagogik. Ideal som 

punktlighet, eftertänksamhet och ordningssinne växte sig starka (Larsson & Westberg, 2011, s. 

188). Individualism och prestation blev klart viktigare än tradition och disciplin (Larsson & 

Westberg, 2011, s. 217). Dahlstedt och Olson skriver i sin bok Utbildning, demokrati och 

medborgarskap (2013) att anpassningsvilja, pliktkänsla och arbetsmoral under 1940-talet hade 

vuxit fram som ideal för den ”goda” samhällsmedborgaren.  Denne skulle förutom detta också 

vara en trofast familjemedlem som stod upp för gemensamma värderingar. (Dahlstedt & Olson, 

2013, s.37-38). De poängterar också att den som i alla styrdokument omnämns som målet för 

fostran är en ”han” (Dahlstedt & Ohlsson, 2013, s. 41). Det blir därför intressant att se hur 

karaktärer framställdes i de skönlitterära verk som skrevs då. Här faller valet på Martha 

Sandwall-Bergströms första roman Aldrig en lugn stund hos Oskarssons (1952) i romantrilogin 

om familjen Oskarsson.  Verket tillkom under de nya pedagogiska strömningarna där fokus låg 

på realistiska skildringar där det vanliga barnet och dess vardagsvärld, gärna i stadsmiljö, fick 
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allt större utrymme jämte sagorna som tidigare dominerat barnlitteraturen (Kåreland, 2009, s. 

53).  

 Martha Sandwall-Bergström är kanske mest känd för sina romaner om torparflickan Kulla 

Gulla men romanen som granskas i denna studie ingår i en trilogi i en helt annan miljö. Sandwall 

- Bergström presenterar i Aldrig en lugn stund hos Oskarssons en trångbodd arbetarklassfamilj 

i en storstad i Sverige. Familjen består av tolv personer men det är endast de sju som bor i den 

lilla enrummaren som skildras i boken. I romanen skiftar berättarperspektivet mellan några av 

familjens medlemmar. Framförallt följer romanen tre av dem, Emil, Sverre och Majken. Dessa 

granskas både utifrån sina handlingar men också för hur de beskrivs, för att ta reda på vilken 

bild romanen ger av en beundransvärd karaktär.  

 I slutet av 1900-talet blev demokratisynen mer elevorienterad efter att en maktutredning 

genomförs på regeringens uppdrag mellan år 1985-1990. Utredarna förespråkade en  

förskjutning från det tidigare ”public good” till ett ”private good” där individens frihet och öde 

låg i dennes egna händer (Nielsen, 2015, s. 118). Dahlstedt och Olson beskriver hur 90-talets 

styrdokument lyfter fram de medborgerliga kvalitéerna flexibilitet, eget ansvarstagande och 

självtillit (2013, s. 75-76).  Den egnes handlingskraft och spetskompetens betonas likväl som 

en social kompetens och att fungera i arbetslag (Dahlstedt & Olson, 2013, s. 87). Från 50-talet 

och framåt har barn- och ungdomslitteraturen blivit allt mer samtidsrealistiska och skildrar de 

konflikter och existentiella frågor som uppstår i barn- och ungdomars vardagsliv (Kåreland, 

2009, s. 57). Detta är boken som analyseras ett utmärkt exempel på. Sång till en fjäril (2000) 

som analyseras i studien handlar om en klass i årskurs nio och utspelar sig under 1900-talets 

slut/ 2000-talets början. I klassen möter vi flera olika karaktärer och deras vardag.   

Sång till en fjäril är skriven av Maria Kuchen. Kuchen nominerades till Augustpriset för 

romanen som berättar historien om en helt vanliga svensk högstadieklass där en flicka begår 

självmord. I romanen porträtteras några av ungdomarna i klass 9B. Genom 

dagboksanteckningar, tankar, en berättarröst och en uppsats lär vi känna dem och hur en 

tillsynes helt perfekt klass inte alls mår så bra under ytan. I romanen framgår vilka egenskaper 

en tonåring under tidigt 2000-tal ska ha för att bli omtyckt och vilka drag som betraktas som  

”fel” och som gör att man hamnar utanför gemenskapen.  

Skolan har under 1900-talet gått från att betona vikten av att eleverna uppfostras till goda 

demokratiska medborgare ur samhällets perspektiv till att eleverna fostras till demokratiska 

medborgare för sin egen nytta (Englund, 1999, s. 13-39).  Pihlgren sammanfattar detta i boken 

Demokratiska arbetsformer – värdegrundsarbete i skolan (2012):   
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Idealbarnet skiftar från 1880-talets flitiga och arbetsamma barn, till folkhemmets lyckliga och 

välmående barn under 1930-talet, via det naturliga, men vetenskapligt kontrollerade bybarnet 

från slutet av 1960-talet till ett ansvarstagande, kritiskt reflekterande och fritt barn[…] (2012, s. 

39).  

Citatet kan användas som en synops av hur synen på idealbarnet, den så småningom ”goda” 

samhällsmedborgaren har skiftat under det nittonde århundradet. En exposé visar att 

medborgaren inte har ett utan flera ansikten och dessa ser olika ut beroende på när nedslagen 

görs.   

5. Resultat   

I följande kapitel beskrivs vilka beundransvärda drag som framställs i romanerna och hur jag 

tolkar dessa. I kapitlet redovisas resultatet från analysen av de tre utvalda skönlitterära verken 

utifrån de metoder som presenterats i ovanstående kapitel. De tre skönlitterära verken granskas 

utifrån tre olika aspekter som omnämnts i kapitlet ”Metod”: Tema, miljö och karaktärer. Mest 

vikt kommer läggas vid analysen av karaktärerna. Karaktärerna granskas med den indirekta 

metoden där karaktärernas handlingar, yttre beskrivningar och repliker tecknar en bild av 

karaktären (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 62).  Dessa tre indikationer betraktas utifrån vad 

som är beundransvärt. Frågorna som ställs till texten är: Vilka yttre egenskaper är 

beundransvärda? Vilka drag som tecknas vid repliker i möten mellan karaktärer är 

beundransvärda? Vilka handlingar är beundransvärda?  Således presenteras det hur man ska 

vara och se ut för att passa in i samhället och kunna vara en god samhällsmedborgare. Då jag 

skriver att romanen förmedlar något är detta med utgångspunkt i att text skapar något hos 

läsaren, tillsammans med läsaren. Detta omnämner jag i både bakgrunden till uppsatsen och i 

avsnittet gällande identitetsskapande via litteraturen.    

  

5.1 Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma 

Lagerlöf  

I avsnittet nedan följer analysen utifrån de aspekter samt de tre frågeställningarna som nämns 

ovan, ställda till romanen Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.    

 

5.1.1 Tema  

Romanen kan sägas ha flera teman. Det tydligaste är i detta fall lättåskådligt då det innan 

romanen skrevs uttalats att dess mål var att ge eleverna en bild av Sverige och dess natur 
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(Olander, 1918, s. 24). Selma Lagerlöf hade en didaktisk intention med romanen vilket kan 

tolkas som en nationalistisk tematik.  

 Romanen har också andra teman. Utvecklingstemat är tydligt då Nils först är en lat pojke 

som skadar djur och inte tycks vilja hjälpa sina föräldrar över huvud taget. Detta påvisar följande 

citat:  

Far klagade över att han var trög och lat, ingenting hade han velat lära i skolan, och han var så 

oduglig, att man nätt och jämt kunde sätta honom till att vakta gäss [...] mor var mest bedrövad 

över att han var vild och elak, hård mot djur och illvillig mot människor (Lagerlöf, 1906, s. 6).   

 Under resans gång förändras Nils till att bli en pojke som det kommenteras följande om: ”blev 

den glad, [den] som såg honom” (Lagerlöf, 1906, s. 587).   

Vidare utger Lagerlöf intentionen att ”egga eleverna att bli goda människor och 

samhällsnyttiga medborgare” (Olander, 1918, s. 25).  Hur romanen porträtterar detta ämnas 

undersökas i studien av romanens karaktärer, främst protagonisten Nils.  

  

5.1.2 Miljö  

Romanen utspelar sig som tidigare nämnts över många av Sveriges landskap. Nils möter 

Sverige både från ovan och på marken. Han befinner sig allt som oftast i djurens värld men 

träder då och då in i människornas.  

Berättelsen innehåller ofta långa miljöbeskrivningar av de olika platser Nils besöker under 

resans gång. Detta återknyter till bokens intention att undervisa om Sveriges natur men kan 

också ses som ett sätt att uppbåda en nationalistiska anda genom de kärleksfulla 

beskrivningarna. ”Här såg landet ut som det skulle blivit utformat med största kärlek och 

omsorg. Åt det hållet syntes idel vackra berg, mjuka dalar och slingrande åar ända fram till den 

stora sjön Vättern[…]” (Lagerlöf, 1906, s. 196).  Skogen beskrivs som människornas bästa vän 

då denna kan förse dem med deras levebröd, då människan lärde sig att vårda den och älska den 

(Lagerlöf, 1906, s. 229). Fågelperspektivet kan ses som ett genidrag av Lagerlöf då det tillåter 

läsaren att möta Sverige från ovan därmed förstå dess geografiska utspridning.  

  

5.1.3 Karaktärerna  

Romanens protagonist är bondpojken Nils Holgersson. Han bor på en liten gård tillsammans 

med sin mor och far. Föräldrarna beskrivs som duktiga och ovanligt strävsamma människor 

(Lagerlöf, 1906, s. 6). Men deras son är lat och oduglig, illvillig och hård. Redan här ger boken 

alltså ett budskap om att man ska vara strävsam och vänlig, både mot människor och djur.  
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En dag stöter Nils på en tomte som han försöker fånga i sin håv. Detta leder till att tomten 

förvandlar Nils till en pyssling. I samma veva försöker en av hemmets tamgäss, Mårten Gåskarl, 

följa med på vildgässens resa och Nils slänger sig runt halsen på honom för att stoppa honom 

från att lämna gården. Det är i och med detta Nils resa börjar. Jag ämnar nu presentera de 

beskrivningar som framkommit i min granskning av romanen av vilka beskrivningar som görs 

av karaktärerna, de möten som sker mellan karaktärer samt de handlingar som Nils och andra 

karaktärer utför för att kunna teckna en bild av vad textens budskap ger för signaler om vad som 

är beundransvärt.  

Nils besitter flera olika egenskaper och hans handlingar kan inte på förhand förutses. Under 

resan gång genomgår han en inre utveckling och kan därför betraktas som en rund och dynamisk 

karaktär (Nikolajeva, 2004, s. 109-132).  

  

Yttre beskrivningar  

Beskrivningar av utseende förekommer många gånger i romanen. Allra flest är förstås 

beskrivningarna av djuren.  I detta avsnitt behandlas dock några av de tillfällen då de mänskliga 

karaktärerna beskrivs. Som tidigare nämnts finns det en mängd djur som i boken kan betraktas 

som beundransvärda men då detta inte förekommer i de andra böckerna har jag gjort valet att 

låta de mänskliga karaktärerna vara de som betraktas. 

Manliga karaktärer benämns flertalet gånger i romanen som stora och grova (ex: Lagerlöf, 

1906, s. 111). Beskrivningarna förekommer ofta då det handlar om en man som utfört ett arbete, 

varit modig eller på annat sätt gjort något viktigt. Stark och ståtlig är ytterligare adjektiv som 

används återkommande i romanen för att i positiva ordalag beskriva mäns yttre egenskaper. 

Lång och reslig är också något en man kan vara om han inte är grov och stark (ex: Lagerlöf, 

1906, s. 515).  

Kvinnliga karaktärer förekommer inte i lika stor utsträckning som de manliga men i den mån 

de nämns är det bara en kvinna som beskrivs som stor och stark och det är en jättekvinna. I 

övrigt framställs kvinnorna mest som vackra om de omnämns i positiva ordalag. En kvinna som 

skänker en bulle till Nils beskrivs: ”[d]et hade varit en så vacker kvinna, hög och ljus, med ett 

glatt och öppet ansikte” (Lagerlöf, 1906, s. 458). En förskolelärarinna som återges är: ”snäll, 

söt och liten” (Lagerlöf, 1906, s. 561). Män och kvinnor framställs med andra ord mycket olika 

vad gäller utseende. För män är utseendet viktigt i och med att det kan bekräfta hans styrka och 

duglighet medan en kvinnas utseende främst är viktigt ur ett estetiskt perspektiv.  
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I möten med andra karaktärer och berättelser  

Under resan genom Sverige möter Nils många nya karaktärer, både djur och människor.  I dessa 

möten uppstår situationer där både han eller en annan karaktär agerar eller framställs som 

beundransvärd. Här presenteras några av dessa händelser främst genom replikskiften mellan 

karaktärerna där det på ett eller annat sätt framgår vad som är beundransvärt.   

Redan i första mötet mellan Mårten Gåskarl och ledargåsen Akka presenteras mod och 

ödmjukhet som fina egenskaper att inneha. Mårten är ärlig med att han varken sprungit fort eller 

färdats långt tidigare, han väntar sig att inte få följa med flocken men Akka säger: ” [d]u svarar 

modigt på frågor, och den, som har mod, kan bli en god reskamrat, om han också är okunnig i 

början […]” (Lagerlöf, 1906, s. 27). Således får Mårten, som belöning för sin ödmjukhet, följa 

med på resan.  

I berättelsen om den gamla bondkvinnan vars barn har emigrerat till Amerika är sensmoralen 

tydlig. Nils får höra om hur kvinnan efter att ha arbetat hårt i alla år på sin gård, tillsammans 

med barn och barnbarn, blir lämnad ensam då alla reser till Amerika. Gumman är inte bitter 

över detta utan förstår att de vill till ett bättre land då de i Småland ”bara har fattigdom att vänta” 

(Lagerlöf, 1906, s. 192). För Nils blir mötet dock ett uppvaknande och han inser att han vill 

gottgöra sina föräldrar för allt det som han har utsatt dem för. Han utbrister när han ser porträtten 

på de ivägresta barnen: ” [s]tackars er, sade pojken till porträtten. Er mor är död.  Ni kan inget 

mer gottgöra att ni reste ifrån henne. Men min mor lever!” (Lagerlöf, 1906, s. 194). Att ta till 

vara på varandra och att se till familjens välmående framställs här som eftersträvansvärt.   

En natt får Nils höra en berättelse om en bonde som besöker en spådam för att se hur det ska 

gå för Östergötland i framtiden. Bonden blir aldrig nöjd med spådamens svar och blir allt mer 

orolig för sitt älskade landskaps framtid när spådamens ilskna svar till slut nöjer honom och han 

säger:  

Men när ni säger mig att i Östergötland, alltid ska finnas bönder, som är ärekära och uthålliga, så 

vet jag också, att de ska få behålla sin gamla heder. För det är bara de, som går böjda under det 

eviga arbetet med jorden, som kan hålla det här landet oppe i välstånd och anseende från tid till 

tid (Lagerlöf, 1906, s. 221).  

  

Det beundransvärda framgår tydligt i bondens svar, att vilja förtjäna sin ära, vara uthållig och 

att arbeta hårt för sitt lands välstånd är beundransvärt.  

Detta gestaltas också i berättelsen om Åsa Gåsapiga och lille Mats. Deras familj hamnar i 

stor tragedi när flera av barnen dör och deras far i sin sorg ger sig av från familjen. Modern 

försöker ändå tjäna sitt levebröd. I beskrivningen av hennes strävan framgår flera 

beundransvärda drag: ”Mor hade varit en arbeterska och hade haft ett glatt och frimodigt sätt. 
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Alla hade tyckt mycket om henne. Många hade förvånat sig över att hon kunde vara så lugn, 

efter allt vad hon gått igenom. Men mor var en mycket stark och tålig människa.” (Lagerlöf, 

1906, s. 482). Att detta anses vara beundransvärda egenskaper förstår man då författaren betonar 

att alla tyckte om modern.  

  

Beundransvärda handlingar  

Till en början är Nils inte en särskilt beundransvärd karaktär att döma av hans handlingar. Bland 

annat får man reda på att Nils många gånger ryckt undan mjölkpallen för sin mor och fällt 

krokben för henne. Han brukar rycka katten i svansen och har slängt träskor på korna (Lagerlöf, 

1906, s. 14). Redan här förstår man av handlingen att man ska vara god mot alla levande ting.   

Då Nils far ut på sin resa hamnar han snabbt i många situationer där det kan uttydas vad som 

är det beundransvärda sättet att agera. Nedan följer flera exempel på detta.   

Tidigt i romanen räddar Nils några ekorrungar från svält då deras mor satts i bur av 

människorna. Han bär ungarna till deras mamma så att de inte ska svälta ihjäl (Lagerlöf, 1906, 

s. 43). Detta kan betraktas som ett sätt att visa på att det är beundransvärt att hjälpa dem som är 

mindre och svagare.  

Snart visar han sig också vara till god hjälp och vara mycket modig då han spelar bort 

gråråttorna från den enda fästning svartråttorna har kvar att leva i (Lagerlöf, 1906, s. 72).  Här 

gör han något som både är farligt för honom själv och som han inte själv vinner på. För att han 

ställer upp för de andra utan egen vinning belönas han med att få se på trandansen, något ingen 

människa tidigare fått göra. Att göra något för andra utan egen vinning kan därför tolkas som 

något beundravärt som lyfts fram i romanen. Ytterligare beskrivningar av kamratskap återfinns 

då han beskyddar flocken från en mård genom att kasta en sten i huvudet på den (Lagerlöf, 

1906, s. 100). Då Nils letar efter Mårten Gås en hel dag för att han är orolig för honom (Lagerlöf,  

1906, s. 126). När han bestämmer sig för att försöka rädda en flock får från vargar (Lagerlöf, 

1906, s. 143) och när en man räddar en gammal kvinna med risk för sitt eget liv (Lagerlöf, 1906, 

s. 529).  

Något som också betonas under flera händelser i boken är vikten av att hjälpas åt och att man 

är starkare tillsammans. Exempel på detta är bland annat en berättelse om bergsmännen i 

bergslagen som arbetar hårt och delar det dem hittar mellan sig, då det går bra för dessa. Några 

män som däremot ger sig ut själva för att bryta malmen råkar ut för vargar och dör (Lagerlöf, 

1906, s. 338). Berättelsen om hur floder, åar och älvar blir starkare tillsammans och bygger 

landskapet i formandet av Dalälven betonar också detta.  En annan berättelse om hur hela byn 
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hjälps åt att sätta ut nya plantor och så frön efter en skogsbrand visar på hur det ur något 

bedrövligt kan växa något nytt och starkt när alla hjälps åt:   

Man kunde ge dem en kal, naken höjd i arv och nu skulle de istället få en stolt skog. Och när 

efterkommande besinnade detta skulle de förstå, att deras förfäder hade varit ett gott och klokt 

folk, och de skulle tänka på dem med vördnad och tacksamhet (Lagerlöf, 1906, s. 433).   

En annan handling som i romanen framhävs som beundransvärd är att man står vid sitt ord och 

att man går att lita på. Detta visar Nils prov på då han sitter fången på Skansen och inte vill låta 

sig befrias eftersom han gett sitt ord på att han ska stanna tills han fått klartecken att lämna 

platsen: ” [n]ej, det är omöjligt, sade pojken. Jag har gett mitt ord på att stanna här, tills jag blir 

frigiven” (Lagerlöf, 1906, s. 426).   

Ytterligare ett tillfälle när detta omnämns i boken är då jätten i sagan om Falu gruva ska dela 

ut sitt arv till sina döttrar och han ger den större delen till sin ena dotter och säger: ” [d]ig vet 

jag att jag kan lita på, som om du vore en karl och därför ska du få brorslotten” (Lagerlöf, 1906, 

s. 334).  

Att vara snäll lyfts också fram som beundransvärt i romanen. Exempel på detta är då 

matmodern på en bondgård ställer ut sina bullar för att svalna och vaktar dessa från hunden och 

katten. Hon får syn på örnen Gorgo som Nils färdas på ett tag, denne vill ha tag på en bulle till 

Nils och just som han dyker ner för att stjäla en sträcker hon upp en mot honom som för att 

erbjuda honom att ta den. Vanligen hälsades vilda örnar med skarpa skott. Nils blir därför 

mycket rörd utav denna handling, inte för att han ska få något att äta utan eftersom han tänker 

att matmodern inte brydde sig om vilka de var för ena, utan såg att de var hungriga och därför 

delade med sig av sitt bröd. Hon är inte bara snäll, utan hjälper dessutom folk oberoende av 

vilka de är (Lagerlöf, 1906, s. 458).   

  

5.2 Aldrig en lugn stund hos Oskarssons av Martha Sandwall- 

Bergström  

Romanen betraktas precis som romanen ovan utifrån tre olika aspekter: Tema, miljö och 

karaktärer. Frågorna som ställs till texten är: Vilka yttre egenskaper är beundransvärda? Vilka 

drag som tecknas vid i möten mellan karaktärer är beundransvärda? Vilka handlingar är 

beundransvärda?  

  

5.2.1 Tema  

Romanen skildrar en arbetarklassfamilj i efterkrigstidens Sverige. Romanens övergripande 

tema kan tolkas vara att skildra familjens vardagsliv och deras framgångar samt bekymmer. I 
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romanen finns flera underliggande teman. Som till exempel vuxenblivande hos Majken som 

skildras då hon lämnar hemmet och skaffar ett eget jobb. Hur man inom arbetarklassen 

betraktade utbildning jämte praktiska kunskaper: ”Du kan väl ta dig nåt nyttigare för, Emil lille, 

än att sitta och hänga över de där böckerna [… ]Om du nu prompt ska läsa och lära, så lär dej 

nåt praktiskt, nåt som du kan ha användning för i levande livet” (Sandwall-Bergström, 1952, s. 

14). Med andra ord betraktas inte utbildningen som något beundransvärt men däremot att göra 

rätt för sig och skaffa ett ordentligt jobb. Romanen skildrar också i viss mån hur samhället såg 

på de (som romanen omnämner som) ”lågbegåvade”. Karaktären Ola som bor en trappa under 

Oskarssons gestaltas son en pojke som riktigt inte fungerar som de andra: ” [t]rots att styvsonen 

var ganska misslyckad. Ola var nämligen sjuklig och smått efterbliven.” (Sandwall-Bergström, 

1952, s. 41).   

Ytterligare tematik i romanen är känslan av tillhörighet och att vilja ställa upp. Här gestaltas 

det av Majken som trots att hon vill lämna familjen inser att hon är en del av den. De behöver 

henne precis som hon behöver dem. Detta ser man då Majken tvingas återvända hem vid faderns 

bortgång. Hon inser hur mycket hon saknat sin familj men också vilka goda egenskaper hon 

tillför dem.  

  

5.2.3 Miljö  

Aldrig en lugn stund hos Oskarssons utspelar sig som tidigare nämnt i en storstad på 50-talet. 

Vilken stad det handlar om nämns aldrig i romanen. Staden skildras dock med både förorter, 

spårvagnar, innerstadskvarter och ett centralt varuhus. Staden utgör en central plats i romanen 

och den fyller funktionen av att vara någonstans dit karaktärerna ofta beger sig för att komma 

bort från det trånga hemmet. I staden finns de mer välbetalda jobben, de roliga dansställena och 

de intressanta människorna.  Hemmet i förorten inhyser å andra sidan tryggheten men också 

konflikterna. Det är främst i denna enrumslägenhet som karaktärerna bygger upp och bryter ner 

relationerna sinsemellan. I och med detta kan författarens agenda diskuteras. Staden tycks 

representera en längtan bort från det familjära till det individualistiska. I förorten finns jobben 

med enbart halva lönen från stadens löner men i förorten finns närheten till familjen. I staden 

finns det nöjen medan det i förorten mest verkar finnas slit och trångboddhet. Bergwall - 

Sandström tecknar inte en entydig bild av miljön utan den finns i flera lager och kan betraktas 

ur flera perspektiv.  
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5.2.3 Karaktärerna  

Familjen som skildras i romanen består av: Mamma Hulda som har fullt upp hela dagarna med 

att städa, laga mat, ta hand om de små syskonen samt arbeta i tvätten. Pappa Oskarsson som 

arbetar i en verkstad och mest verkar vara hemma om kvällarna, då vill han gärna bestämma. 

Emil som är 17 år och jobbar på lagret i ett charkuteri om dagarna och studerar om kvällarna. 

Majken som arbetar på ett kafé. Sven- Erik kallad Sverre, 13 år gammal och går i skolan. Älva 

8 år som ser efter Tolve fem år.   

Utöver dessa gestaltas också några vänner och bekantskaper till familjen samt vissa nya 

bekantskaper som görs av protagonisterna. De tre mest framträdande protagonisterna är Majken, 

Emil och Sverre. Alla tre kan betraktas som runda och dynamiska karaktärer eftersom deras 

handlingar under bokens gång inte går att förutse då de innehar många olika egenskaper samt 

att de på något vis förändras eller gör upptäckter om sig själva under berättelsens gång 

(Nikolajeva, 2004, s. 109-132). Hos huvudkaraktärerna gestaltas både beundransvärda och 

mindre beundransvärda drag. De karaktärer de möter används ofta för att åskådliggöra hur man 

inte ska vara, bland dessa framgår främst grannpojken Ingmar och stadsflickan Rose som 

behandlas nedan.  

  

Yttre beskrivningar  

Karaktärernas utseende skildras framförallt explicit. Det är tydligt utskrivet hur karaktärerna ser 

ut och hur detta utseende uppfattas. Framförallt är det kvinnornas utseende som det redogörs 

för medan männen beskrivs med yrke eller beteende. Exempel på detta är då yngsta brodern 

Tolve beskrivs som en busig pojke som jämt har bråttom medan yngsta systern Älva i 

efterföljande mening framställs som ”späd, smal och liten till växten”.  I hennes fall uppfattas 

det inte som något eftersträvansvärt. Hon liknar inte en Älva utan är bara mager och ”vass”  

(Sandwall-Bergström, 1952, s. 8). Däremot beskrivs flickan som Emil är förälskad i som: ”liten 

och slank” och här skildras detta i positiva ordalag: ”hon såg enkel ut på ett vackert och värdigt 

sätt” (Sandwall- Bergström, 1952, s. 13). Emil beskrivs knappt till utseendet förutom hans 

sjaskiga kläder, slitna strumpor och lappade skjortor (Sandwall-Bergström, 1952, s. 12). Det 

finns dock en önskan om något annat, Emil hade velat vara bättre klädd och kunnat göra sig fin 

för flickan(Sandwall-Bergström, 1952, s. 105). Det ses alltså som något viktigt att se välvårdad 

ut för att imponera.  
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Sverre, som genomgående är ett exempel på en beundransvärd karaktär, beskrivs även till 

utseendet positivt. Han är ”grann” på grund av sina långa ben, glada ögon och runda kinder 

(Sandwall-Bergström, 1952, s. 8).  

Majken porträtteras som kraftig och högvuxen för sin ålder, med klar hy och blanka ögon. 

Hon har långt och glänsande hår (Sandwall- Bergström, 1952, s. 9). Hon tycker om att ha höga 

klackar och färgglada klänningar, något som grannarna inte gillar: ”en typisk slampa” säger en 

av dem om henne (Sandwall-Bergström, 1952, s. 10). Detta uttalande verkar dock inte vara det 

romanen vill förmedla då det redan gjorts klart att karaktären som häver det ur sig inte är någon 

värd att lyssna på.  

Ytterligare tillfälle när kvinnorna beskrivs till utseendet, återfinns i gestaltandet av 

grannparet i huset samt av mor och far Oskarsson själva. Grannmannen Kale omnämns bara 

som resande för fabriksbolaget, han har fin bil och goda inkomster. Fru Kale beskrivs däremot 

vid flera tillfällen. Hon är ung, välvårdad, har blekblå ögon, blonderat hår och vällackerade 

naglar (Sandwall-Bergström, 1952, s. 41). Samma sak gäller för paret Oskarsson. Om far 

Oskarsson får vi enbart veta att han är en respektingivande man som alla lyssnar till och som 

arbetar hårt. Fru Hulda Oskarsson beskrivs som en nu fet och grånad mor efter allt hårt slit. Hon 

drömmer sig tillbaka till de dagar då hon hade lika glänsande vackert hår som Majken och var 

”den grannaste och hurtigaste jäntan” (Sandwall-Bergström, 1952, s. 18).   

 

I mötet med andra karaktärer  

I romanen porträtteras flertalet möten mellan olika karaktärer. I flera av dessa möten med andra 

eller med varandra skildras beundransvärda egenskaper. Ett av de första möten som skildras är 

det mellan Majken och arbetsgivaren fru Marberg. I detta lär vi oss inte bara att punktlighet är 

bra utan också vad man kan lära sig hos fru Marberg som är bra för en flicka att kunna: ”ordning 

och reda, servering och en smula matlagning” (Sandwall-Bergström, 1952, s. 23). Ett annat av 

Majkens möten är det med kusinerna Elly och Rose. Majken blir direkt imponerad av Roses 

självsäkra stil och följer henne i hälarna medan den blygare, ordentligare Elly ignoreras. 

Romanen skildrar sedan en vänskap där Rose styr och ställer över de båda andra flickorna och 

hur Majken fortsatt är imponerad av henne trots att flera dåliga drag som lathet, girighet och 

lögner presenteras. Till slut kommer det fram att Rose inte ens ägt lägenheten de alla bor i och 

här förmedlas hur Rose hela tiden varit en karaktär att hålla sig undan från. Romanen förmedlar 

på så vis Rose som bärare av flera icke-beundransvärda drag medan Elly som först beskrivits 
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som tråkig kan förstås som en mer välartad karaktär för sin ärlighet och arbetsvilja i kontrast 

till sin kusin (Sandwall-Bergström, 1952).  

 Sverre är den protagonist som mest framställs som genomgående god. Trots att han tänker 

att ”Ola var ett påhäng att ha med sig ”så låter han den ”lågbegåvade” pojken vara med i lekarna. 

När han blir lämnad ensam med Ola, då brodern Ingmar springer för att ta bra plats till sig själv 

på en motortävling, ser han till att hitta plats där Ola kan sitta tryggt och se bra. Dessutom skäms 

han när Ingmar ljuger för sin far angående att vilja ha skjuts för Olas skull och inte sin egen: 

”Sverre som stått bredvid och hört samtalet, sänkte blicken och gick undan litet. Han kände sig 

generad över Ingmars prat, och han tyckte Kale var dum som inte genomskådade det.” 

(Sandwall-Bergström, 1952, s. 43). Sverre känner sig dessutom mycket dum efter en ofrivillig 

bilstöld tillsammans med Ingmar, han beskriver hur han är alldeles tom inuti: ”Och i tomheten 

bodde skräcken.” (Sandwall-Bergström, 1952, s. 88).  Här förmedlas hur man kan vara en 

beundransvärd karaktär men ändå handla illa. Ånger lyfts då fram som något eftersträvansvärt.  

Emil hamnar inte i många möten men det möte som sker beskrivs å andra sidan mycket 

utförligt. Tidigt i romanen beskrivs hur Emil sett en flicka som han blivit blixtförälskad i och 

att denna hade skolböcker i famnen. Emil ville inte känna sig dum om han skulle hamna i samtal 

med henne och bestämmer sig därför för att börja studera. När han sedan stöter på flickan igen 

glömmer hon sin väska på spårvagnen och han får äntligen chansen att tala med henne. Han 

rusar efter för att återlämna väskan och tackas. Han hjälper dessutom till att bära flera tunga 

väskor (Sandwall- Bergström, 1952, s. 107). Även om det är för egen vinning då han vill charma 

flickan förmedlar romanen hur man kan gå till väg för att göra detta, genom att vara uthållig, 

villig att slita och visa sig hjälpsam.  

  

Beundransvärda handlingar  

De beundransvärda handlingarna är ofta vardagliga och gestaltas i små gärningar. Romanen 

presenterar även agerande som kan förstås som icke-beundransvärda och hur man inte bör bete 

sig. De båda perspektiven formar en bild av vilka agerande som är att betrakta som 

beundransvärda.  

Tidigt i romanen beskrivs det hur Sverre varje morgon hämtar tidningen längst ner i 

hyreshuset för att sedan springa upp för trapporna och dela ut den till varenda en av grannarna:  

” Och det var ju en tjänstaktighet man måste uppskatta” (Sandwall-Bergström, 1952, s. 9). Emil 

framställs även han tidigt som tjänstvillig. De på jobbet ber honom springa med bud på stan, 

han får gå ärenden till banken och förmedla post: ”Och Emil var tjänstvillig och redig och 
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pålitlig och gjorde sig uppskattad och omtyckt (Sandwall-Bergström, 1952, s. 11). Uppskattad 

och omtyckt blir man också om man är punktlig. Majken kommer precis i tid till sitt jobb på 

caféet men hennes arbetsgivare anser att hon inte gjort det, vilket leder till en eldig diskussion 

där Majken säger upp sig: ”Jag kom i alla fall punktligt som jag skulle, upprepade hon, rätt ska 

vara rätt”(Sandwall-Bergström, 1952, s. 22). Poängen framgår tydligt: Kom i tid.   

Ytterligare agerande som lyfts fram som beundransvärda är att ta hand om varandra och 

hjälpas åt när det är svårt. Exempel på detta ges då Sverre hjälper den ”lågbegåvade” Ola medan 

Olas bror Ingmar flyr sin väg sedan pojkarna råkat stjäla en bil och måste fly från brottsplatsen.  

Sverre blir ursinnig på Ingmars ”brist på kamratskap” och väljer själv att stanna hos Ola för att 

hjälpa honom att springa eftersom han tycker att det vore skamligt att lämna honom ensam 

(Sandwall-Bergström, 1952, s. 57). I kontrast till detta står Ingmar som mest verkar tänka på 

sig själv och sitt eget nöje. Han charmar sig in hos de flesta med en förställd öppenhet och 

lämnar de andra åt sig själva när det inte passar honom. Författaren förmedlar en direkt känsla 

av motvilja mot Ingmar och det kan betraktas som icke-beundransvärt att agera på hans sätt.  

När Emil rusar efter Majken då hon bestämmer sig för att flytta hemifrån visar han upp 

omtänksamhet och välvilja för sin syster, han följer henne och bär hennes saker ända till dörren 

på hennes nya bostad trots att han inte ens hann få på sig kavajen. De rörs både av detta handlade 

och i ett ögonblick skymtas en syskonkärlek som gör dem båda ”rörda av glädje” (Sandwall- 

Bergström, 1952, s. 99).  Återigen är det att ställa upp för sina vänner och sin familj som lyfts 

fram. Detta gör också Majken när fadern dör och modern läggs in på sjukhuset. Majken skyndar 

raskt hem för att ta hand om sina småsyskon, ”dom behöver mig härhemma” konstaterar Majken 

stillsamt (Sandwall-Bergström, 1952, 160). Hon upptäcker dessutom att hon gillar ordning i 

kring sig och ser till att syskonen städar efter sig själva, något som modern varit mycket sämre 

på (Sandwall-Bergström, 1952, s. 167).  

Romanen förmedlar en komplicerad syn på utbildning. Å ena sidan får Emil utstå gliringar 

för att han studerar och hela familjen kommenterar hans läsande i negativa ordalag. Här kan 

man tro att romanen är kvar i den arbetande tidsandan (Sandwall-Bergström, 1952, s. 14).  Men 

å andra sidan lyfts törsten efter kunskapen fram hos Emil. När han inte läst i sina böcker på 

några veckor då modern ligger på sjukhuset beskrivs det hur han slänger sig över dem igen 

(Sandwall-Bergström, 1952, s. 169). Det beundransvärda kan kanske tolkas som att gå sin egen 

väg och välja det som är rätt för en. Detta presenteras både i Majkens flykt från hemmet samt 

Emils studerande trots protesterna hemifrån.   
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5.3 Sång till en fjäril av Maria Kuchen  

Romanen av Maria Kuchen analyseras som de två tidigare utifrån de tre olika aspekterna: Tema, 

miljö och karaktärer. Frågorna som ställs till texten är: Vilka yttre egenskaper är 

beundransvärda? Vilka drag som tecknas vid i möten mellan karaktärer är beundransvärda?  

Vilka handlingar är beundransvärda?  

  

5.3.1 Tema  

Romanen har tillsynes inget tydligare tema än skildrandet av en högstadieklass. Under läsningen 

konkretiseras dock flera viktiga aspekter. Romanen behandlar ämnen som ätstörningar, 

mobbning och vem eller vilka som har makt att agera och vilka det är som borde göra det. Även 

i denna bok är vuxenblivandet en viktig del. Karaktärerna är i en fas i livet där de formar och 

omvärderar sin världsbild dagligen och detta värderande syns löpande genom romanen. Vem är 

värd något i en tonårsvärld?  

  

5.3.2 Miljö  

Miljön introduceras med en gång i romanen. Platsen är Nobo i Nowhere country. I Nobo finns 

inte särskilt mycket att göra för en tonåring. Här händer ingenting men också allting: ”Man får 

lätt för sig att Ingenstans är en plats där inget händer. Särskilt förorterna - inte minst Nobo - kan 

tyckas stendöda. Fel! Bakom betong och mexitegelfasader och neddragna persienner försiggår 

dramatiska ting” (Kuchen, 2000, s.56). Detta är karaktärernas värld. Det blir mest att de som 

har vänner umgås hemma i varandras sovrum/vardagsrum och tittar på film. De som inte har 

några vänner gör ingenting alls. Romanen växlar mellan att beskriva dessa kvällar och 

högstadiets klassrum och korridorer. Ibland får vi följa med karaktärerna längs med gatorna 

under natten. Detta skulle kunna vara varsomhelst. Det kan tolkas som ett medvetet val gjort av 

Kuchen för att poängtera att det hon skriver om i romanen är allmängiltigt och skulle kunna 

hända var som helst och det händer överallt.   

  

5.3.3 Karaktärerna  

Romanen har två huvudsakliga protagonister, Elsa Marie och Riina. Det är deras perspektiv 

romanen främst gestaltar men då och då görs andra karaktärers röster hörda. Läraren Ann-Sofie 

Broms, poesiälskande Miguel och Zac som ständigt känner sig som en sämre kopia av 

tvillingbrodern Pepsi.  
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 Ibland är det en allvetande berättarröst som skildrar vad som händer karaktärerna. Vissa av 

klassens medlemmar märks bara av i periferin medan andra återkommer oftare i romanen. 

Pepsi, Zacs tvillingbror är den mest populära killen i klassen. Honom är både Riina och Elsa 

Marie kära i. Madeleine som är tyst och grå men ändå inte kommer undan tonåringarnas skarpa 

blickar. Linda som är så skön att vara med eftersom hon bara är nöjd och Maja som bryr sig om 

folk och vågar säga ifrån.  

 I och med att romanen växlar mellan de olika karaktärerna blir det svårare att tolka dem alla på 

djupet men greppet gör det enklare att få en helhetsbild av klassen. Huvudkaraktärerna är runda 

och dynamiska vilket är svårare att se hos de andra karaktärerna då romanen gestaltar dem för 

lite (Nikolajeva, 2004, s. 109-132).   

  

Yttre beskrivningar   

Det utseendemässiga gestaltandet av karaktärerna är skildrat ur tonåringarnas egna ögon. Elsa  

Marie beskriver sina ”vackra akvamarinögon” och sitt långa hår som böljar efter henne i 

simbassängen. Hon har fräkniga axlar och bröst som ”kanske skulle växa en aning mer” men 

hon är nöjd med sin kropp (Kuchen, 2000, s. 12). Hon vill vara just den hon är (Kuchen, 2000, 

s. 13). I kontrast till detta finns Riina, som bekämpar sin egen kropp. ”Hon var smalast i klassen 

men den enda som ändå var fet, äckligt fet, fetare än Linda och Madeleine tillsammans” 

(Kuchen, 2000, s. 14). Elsa Marie kommenterar även hon andras kroppar ”Linda hade tyvärr 

inte bantat” (Kuchen, 2000, s.10). I beskrivningar av de båda huvudkaraktärerna och deras 

beskrivningar av andra karaktärer skymtas vilka kroppar och vilket utseende som är 

eftersträvansvärt och som uppfattas som rätt i samhällets ögon. Det feta benämns i starka ordval 

som ”äckligt” vilket kan sända tydliga signaler om hur man inte ska se ut.    

 Romanen diskuterar också normer och hur dessa kan te sig. Vakten på klubben i staden sätter 

betyg på tjejerna baserat på deras utseende men också på beteende. Man kan vara en tiopoängare 

men man får inte var för självsäker. För mycket självsäkerhet är dåligt hos en tjej. Elsa Marie 

är dock en total tiopoängare, hon är snygg men lagom självsäker (Kuchen, 2000, s.19). De 

kvinnliga karaktärerna bedöms återkommande efter utseende medan de manligas utseende 

nämns som hastigast och inte i värderande ordalag.   

  

I mötet med andra karaktärer  

I Elsa Maries möte med andra karaktärer förmedlas ofta hur en person bör vara genom att 

beskriva dess motsats. När Elsa Marie berättar om sin klass beskriver hon hur vissa av eleverna 
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är ”grå skuggor”. Dessa syns och märks inte i klassen och är därför inte personer som man vill 

vara med: ”Man ville inte komma i närheten av sådant i andra som gjorde ont, särskilt inte om 

de var skuggor… Skygga och färglösa i hörnet av skolgården, i hörnet av livet…”(Kuchen, 

2000, s. 12). Elsa Marie beskriver en av dessa, Madeleine, som en person vars sorgsna ögon 

alltid ber efter något outtalat och som därför inte är någon man vill ha som vän. Det är alltså 

beundransvärt att vara självständig och stark, inte plågad och begärande och tyst. Madeleine 

och de andra beskrivs också i ett av Elsa Maries möten med dem. Linda i klassen är söt för att 

hon är nöjd med den hon är, hon vill vara med och får vara det därför att hon bär upp sin ”fula 

kropp” stolt. Madeleine däremot, hon vill vara någon annan och för det blir hon oönskad i 

gruppen (Kuchen, 2000, s. 34).  ”Den som är född till prinsessa blir drottning. De som är födda 

till Linda och Madeleine förblir Linda och Madeleine.” (Kuchen, 2000, s. 35). Man ska med 

andra ord också veta sin plats.   

 På ett utvecklingssamtal mellan Elsa Marie, hennes föräldrar och läraren Ann-Sofie bekräftas 

återigen att Elsa Marie är populär och varför:” Er dotter är verkligen stjärnan i 9b.  

[…] Hon presterar bra på alla prov, hon är otroligt noga med sina läxor och elevrådet i skolan 

skulle knappast fungera utan henne”( Kuchen, 2000, s. 38). Elsa Maries popularitet baseras med 

andra ord till stor del på hennes prestationer.   

 Att vara unik lyfts ständigt fram som beundransvärt. Det unika är något positivt så länge man 

passar in i de förutbestämda mönstren. Detta syns i presentationen av de olika karaktärerna som 

tidigare nämnts. Det framhävs också i mötet mellan tvillingarna Zac och Pepsi. Under hela 

uppväxten har Pepsi varit den som ”haft en säker plats bland dem coola”(Kuchen, 2000, s.92) 

och kunnat hjälpa Zac upp. Zac har alltid gillat att ha en tvilling, att det finns en till med samma 

genuppsättning som honom. Men inte när han inser att detta innebär att Elsa Marie som han är 

kär i, väljer den genuppsättningen som uttrycker sig lite bättre, som syns lite mer. Zac har allt 

Pepsi har rent genetiskt men ändå har han inte allt han behöver. Han är unik men på fel vis.  

(Kuchen, 2000, s.93).   

  

Beundransvärda handlingar  

Beundransvärda och icke-beundransvärda handlingar är svårare att finna explicit utskrivna i 

romanen. Istället ger den mycket utrymme för egna tolkningar och funderingar kring vilka 

rättigheter och skyldigheter man har som medmänniska. Det som kan konstateras gällande 

karaktärernas handlande är att Elsa Marie ofta får representera det individualistiska tänkandet 

och trots att romanen skildrar hennes tankar så framställs hon ofta som osympatisk men även 
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beundransvärd i vissa avseenden. Riina besitter däremot fler implicita drag som kan tolkas som 

beundransvärda. Riina bjuder bland annat in Madeleine till en spelkväll med några andra ur 

klassen: ”Hon hade visat att hon hade ett hjärta. Hon hade gjort något för en övergiven 

klasskompis som kanske inte skulle behöva vara ensam mera. Yeah wow”(Kuchen, 2000, s. 

85). I stycket reflekterar Riina själv över vad som är gott att göra men låter sig själv också få 

en törn i och med det hånfulla uttrycket: ”Yeah wow”. Hur mycket av ett gott hjärta har man 

om man gör saker för egen vinning, för att må bättre i sig själv?  

 I romanen uttrycks det aldrig explicit varför Elsa Marie är ”klassens boss” (Kuchen, 2000, s. 

25) men det framgår i romanen att hon är en tjej som tar plats, betraktas som snygg samt är en 

stjärna i simlaget. Vad som leder till att bli omtyckt och därför kan tolkas som beundransvärt är 

alltså att vara aktiv och att ta för sig.    

  Riina tycker inte om Elsa Marie, till stor del för att Elsa Marie är kaxig och tycker för bra om 

sig själv och gärna kör över andra, bland annat utnyttjar hon sin maktposition i klassen och tror 

sig kunna säga vad hon vill: ” Hej Madeleine! Vad gör du här? Ska du försöka motionera för 

att bli smal eller är du här för Pepsis skull?” (Kuchen, 2000, s.36). Ingen reagerar, inte heller 

Madeleine. Men senare ska meningen komma att hemsöka dem alla. Riina försöker ju som 

tidigare nämnt att vara inkluderande och hon besitter även andra egenskaper som lyfts fram som 

beundransvärda. När eleverna får tillbaka sina uppsatser om sitt ursprung får Riina 

kommentaren: ”Mycket väl godkänt! Du är oerhört kreativ. Det är roligt och inspirerande att 

vara din lärare, vet du det?”(Kuchen, 2000, s. 72). Här belönas alltså kreativitet och 

individualism då Riina valde att tolka uppgiften på ett annat sätt än det som förväntades av 

henne.   

  När Riina tänker tillbaka på Madeleine beundrar hon henne för att hon vågade ta livet av 

sig  

”Hon måste ha varit så stark och modig. Starkare och modigare än oss andra tillsammans” 

(Kuchen, 2000, s.106). Att begå självmord förmedlas här inte som något enbart dåligt utan 

också något som en person enbart kan genomför om den innehar mycket stryka och mod.  

6. Diskussion: Analys och slutsatser  

I min studie ämnade jag att undersöka vilka karaktärsdrag som framhävdes som beundransvärda 

i litteraturen, med syftet att det som lärare är av vikt att ha förståelse för vilka föreställningar 

om vad som är eftersträvansvärt som presenteras via skönlitteraturen. De resultat som 

analyseras nedan kan inte sägas vara allmängiltiga för den litteratur som skrivits under de 

tidsperioder som behandlats i uppsatsen. Undersökningen inte är tillräckligt omfattande. Men 
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genom denna typ av ”stickprov” kan ändå en bild av det jag ämnat undersöka i uppsatsen 

påvisas. Jag har i min studie utgått ifrån Kårelands teori om skönlitteraturen som 

identitetsskapande och med den som utgångspunkt menar jag att det är av intresse att reflektera 

kring vilka karaktärsdrag som framhävts som beundransvärda då de kan vara medskapande i 

elevers identitetsbyggande.   

 Inledningsvis kommer jag i detta avsnitt att presentera en tabell med utvalda honnörsord 

som framkommit i analysen av romanerna. Honnörsord är de ord som har framträtt med särskilt 

god klang. Jag har valt ut de karaktärsdrag som förekommit ofta och poängterats vid flera 

tillfällen i romanerna. Dessa ställs i jämförelse med ledorden för den ”goda” 

samhällsmedborgaren från den samtida kontexten som forskningen lyfter fram. Jämförelsen 

genomförs för att belysa hur skönlitteraturen kan lyfta fram en bild av den ”goda” 

samhällsmedborgaren.  

 Därefter kommer jag att mer utförligt diskutera honnörsorden och hur de kan förstås i sin 

samtida kontext.   

  

Skildring av den ”goda” samhällsmedborgaren i roman och samhälle  

Den beundransvärda 

karaktären/ den ”goda” 

samhällsmedborgaren  

I romanen  I samhället/skolan  

1900  Ärlig, flitig, stark (fysiskt), 

uthållig, man, dygdig, 

nationalistisk  

Samhällsnyttig, dygdig, god, 

nationalistisk, flitig, arbetsam  

1950  Tjänstvillig, punktlig, 

hjälpsam, omtänksam, 

familjeorienterad  

Individualiserad, aktiv, 

punktlighet, eftertänksam, 

ordningsam  

2000  Utåtriktad, aktiv, kreativ, stark  

(psykiskt), unik, presterande  

Aktiv, kreativ, jämställd, 

ansvarskännande  

  

Vad som är beundransvärt är både fast och föränderligt. Somliga drag återkommer medan andra 

står för just sin tid vilket syns i tabellen ovan. Honnörsorden som uttolkats ur skönlitteraturen 

återfinns i flera fall i de honnörsord som framkommit ur den samtida kontexten. Exempel på 

detta är att det återkommande i litteraturen poängteras att man ska vara en arbetskraftig person, 

detta uttrycks bara genom olika synonymer. Under det tidiga 1900-talet formuleras det som 

flitig och uthållig, under 1950-tal är det tjänstvillig och hjälpsam och i skiftet mellan 1990-2000 

är det ordet aktiv som används. Alla dessa representeras också i de honnörsord som framkommit 

ur den samtida kontexten. Precis som tidigare forskning visat, vilket jag redogör för i avsnittet  
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”forskning om skolans medborgarfostrande uppdrag”, så baseras de beundransvärda 

karaktärsdragen på vilka ideal och värden som råder.   

 Under tidigt 1900-tal då Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige skrevs visar min 

analys att viktiga egenskaper var exempelvis: att hjälpa de som är mindre och svagare, att ställa 

upp för andra utan tanke på egen vinning, att hjälpas åt och att kollektivet är starkare än 

individen. Man skulle vara en person som stod vid sitt ord och som gick att lita på. Man skulle 

också vara snäll och ödmjuk. En viktig aspekt som framkommit var också att man skulle ta 

hand om varandra och se till sin familjs välmående. Förutom detta var uthållighet och hårt arbete 

för landets välstånd beundransvärt. Männen skulle vara stora och grova, starka och ståtliga. 

Kvinnorna var vackra och små. Nils genomgår under resans gång en stor inre förändring där 

det är märkbart hur han går från en person som inte är beundrad av någon till att utföra många 

beundransvärda handlingar samt inneha flera beundransvärda egenskaper. I början av resan 

utläser jag att Nils är en person som inte bryr sig om någon annan än sig själv och som inte gör 

något mer än det som krävs av honom. Nils agerande sker utifrån själviska motiv. I slutet har 

han utvecklats till en pojke som tar hand om vänner, gör gott utan en tanke på egen vinning, 

hjälper dem runt om kring sig och har en förståelse för andra väsen.  

Han har blivit någon som vill vara till lags och hjälpa sin familj samt kan tänka sig att arbeta på 

gården.   

  Kontexten då romanen skrevs genomsyrades av nationalism. Således är mitt resultat föga 

förvånande. De beundransvärda egenskaperna visar sig ofta vara ofta kopplade till att slita hårt 

för familjen och landet. De individer samhället kan lita på framställs som stora, starka och 

uthålliga. Man tar hand om varandra för det tjänar alla på. Detta relaterar väl an till 

egenskaperna samhällsnyttig, dygdig och god samt känslan av stark kärlek till sitt fosterland, 

vilka nämndes tidigare under rubriken ”Urval och avgränsningar”. Författaren lyckas väl 

förmedla de egenskaper som förväntades av den gode samhällsmedborgaren. I likhet med den 

trend som rådde inom barnbokslitteraturen förmedlar romanen hur en idealmedborgare ska vara 

och agera. I relation till Ambjörnssons uttalande, som jag presenterar i tidigare avsnitt, kan här 

fastslås att Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige skrevs för folkskoleleven av en 

högt beundrad författarinna som hade i uppdrag att förmedla kunskap via sagor. Tydligt är 

följaktligen Lagerlöfs uttalade didaktiska intention. Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige har genom de många sagor och berättelser som presenteras i romanen än idag didaktiska 

funktioner enligt mig. Honnörsorden stämmer för det mesta inte överens med vår samtids men 

att fostra en ”god” samhällsmedborgare kan exempelvis innebära att lära ut ideal som att känna 

med de svaga, hjälpa varandra och att vara snäll, som alla framkommer tydligt i romanen.   



36  

  

  Aldrig en lugn stund hos Oskarssons är skriven i en helt annan kontext än den ovan 

beskrivna. 50 år efter Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är de beundransvärda 

egenskaperna som presenteras i romanen fokuserade på egenskaper som krävs för att lyckas i 

det tjänstemannasamhälle som växt fram. De beundransvärda egenskaperna liknar dock de som 

presenterats i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Fortfarande är ärlighet och 

arbetsvilja egenskaper som eftertraktas, emellertid blir det också viktigt att vara tjänstvillig och 

ha ordning och reda och att vara punktlig. Att ta hand om varandra är också viktigt men här 

handlar det inte lika mycket om samhället i stort utan snarare om familjen. Hjälpsamhet, 

omtänksamhet och välvilja är tre egenskaper som också framläggs som eftersträvansvärda. Män 

bedöms främst utifrån sina yrken medan kvinnorna fortfarande ska vara vackra. Begreppet 

”vacker” har nu utvidgats och är mer uttalat: kvinnorna ska vara smala, slanka och välvårdade,  

”se enkla ut på ett värdigt sätt” samt ha klar hy och vackra ögon. Även i denna roman framgår 

tydligt de rådande samhällsnormerna: punktlighet, eftertänksamhet och ordningssinne vilka 

påvisats tidigare i uppsatsen. Individualism och prestation är två andra aspekter som nämns. I 

relation till Ambjörnssons uttalande angående att barnlitteraturen skrivits av en viss medborgare 

för en viss medborgare kan här utläsas att romanen riktat sig till den arbetande medelklass som 

höll på att växa fram och behandlar därför de frågor som kan uppkomma i de människornas 

vardagsliv. Jag anser att romanen följer den barnbokstrend som var allmänt utbredd där 

vardagsrealismen porträtteras och där karaktärerna ställs inför problem som många kan 

identifiera sig med.   

  Sång till en fjäril är skriven i vår samtida kontext. Staden, högstadieskolan och klassen skulle 

likväl kunna finnas här och nu. Flera av de egenskaper som presenteras är därför representativa 

för samtidens syn på vad som är beundransvärt. Individuell prestation och aktivt deltagande är 

goda egenskaper som lyfts fram. Individer ska vara unika men samtidigt bör de passa in i 

gruppen för att inte uteslutas. Det framkommer i min analys av romanen att det är viktigt att 

inte visa sig svag eftersom individen då exkluderas av gruppen. Även läraren ignorerar de som 

är tysta och stryker längs väggarna. Vikten av att synas och att våga ta för sig poängteras. I 

romanen framgår inte råden för hur man ska göra för att vara beundransvärd på ett påtagligt vis 

och det finns inga tydliga lösningar vilket Boglind & Nordenstam anser typiskt för den moderna 

realistiska utvecklingsromanen (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 58).    

  Skådeplatsen för romanen är som tidigare nämnts Nobo. Precis som i Nils Holgersson 

underbara resa genom Sverige utspelar sig romanen på landsbygden. Tvärtemot de lyriska och 

omfattande beskrivningar som ges av landsorten i Nils Holgersson underbara resa genom 

Sverige verkar Nobo vara en mörk, tom och dyster plats. Det finns inte särskilt mycket för en 
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ung person att sysselsätta sig med. Här syns en tydlig övergång som skett från 1900-talets början 

till dess slut. Det nationalistiska under det tidiga 1900-talet inkluderar en kärlek till landsbygden 

medan utarmningen av glesbygden märks av i Sång till en fjäril genom bland annat att staden 

enbart har ett uteställe. Hur landsbygden tidigare har porträtterats och hur den nu porträtteras i 

skönlitteraturen skulle kunna utgöra en didaktisk funktion. Romaner kan användas för att 

diskutera hur vår syn på mindre orter ofta ser ut och vad romaner bidrar med till den bilden som 

finns i samhället av mindre orter.  

  Sång till en fjäril är representativ för den samtidsrealistiska, moderna ungdomsromanen som 

växte fram under 90-talet. Den behandlar frågor som: hur man är en bra medmänniska och vilka 

ideal uppfattas som ”rätt” i samhällets ögon? Denna typ av frågor och andra teman som 

avhandlas i romanen anser jag visar på att den kan ha flera didaktiska funktioner. Det finns 

många utgångspunkter för reflektion i samband med att vara en ”god” samhällsmedborgare. 

Bland annat hur man agerar när någon är utanför, vilka krav som ställs på ungdomar och varför 

det är viktigt att se ut på ett visst sätt.  Med detta resonemang menar jag att jag tror att lärare 

kan ha vinning i att överväga vilka romaner som används i deras klassrum samt hur de vill 

använda dem.   

 

6.1 Slutdiskussion  

Barnbokens utveckling speglar de sociala förändringar som skett i samhället, vars trender 

reflekteras i de romaner jag undersökt. Tonvikten har gått från det nationella till det individuella, 

det vill säga från kollektivet till individen via familjen. De tre romanerna som granskats återger 

alla ett identitetsbyggande men skiljer sig åt gällande var identitetsbyggandet sker. I Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige utvecklas Nils till en beundransvärd karaktär 

medan han reser och lär sig om Sveriges historia och samtid. Således en utveckling i den 

nationella kontexten. I Aldrig en lugn stund hos Oskarssons är det istället kollektivet som 

utvecklas. Familjen genomgår flera större förändringar såsom utflytt och död och tvingas 

därmed anpassa sig till de nya förhållandena. I Sång till en fjäril sker utvecklingen på en 

individnivå men även här tvingas individerna att anpassa sig till varandra. Utvecklingsromanen 

besitter med andra ord en bredd där utvecklingen kan ske på olika nivåer. Detta framgick i min 

sammanfattning av den tidigare forskningen inom genren. Romanerna i min undersökning 

återspeglar den utveckling som skett inom genren. Från att böckerna skrivits för att vara 

fostrande och således skildra det som ansåg ingå i det fostrande och utbildande, till att snarare 
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skildra en vardaglig realistisk miljö som individerna utvecklas i. Detta nämns också i ”Tidigare 

forskning kring utvecklingsromanen”.  

  Samtliga romaner återspeglar samtida normer för att vara en ”god” samhällsmedborgare. Jag 

tycker att det är värt att notera att romanerna presenterar normer som skolan säger sig vilja 

motverka. Kåreland lyfter fram detta då hon säger att skönlitteraturens identitetsskapande 

funktion inte bara behöver vara positiv. Bland annat framgår det i hur de manliga och kvinnliga 

karaktärerna presenteras. Skolverket lyfter fram att ”[s]kolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011, s. 8). Romanerna skiljer på egenskaper som är 

beundransvärda hos kvinnor och män, särskilt i de yttre egenskaperna. Det framkommer i min 

undersökning av romanerna att männen ska vara starka och ståtliga medan kvinnor ska vara 

vackra och ”välpolerade”. Hos kvinnorna beskrivs främst de yttre egenskaperna medan männen 

beskrivs med yrke eller inneboende egenskaper. Genom att reflektera över vilka didaktiska 

funktioner romaner kan få i samspel med läsaren kan läraren göra aktiva val gällande den 

litteratur som används i klassrummet. Litteraturen kan således användas för att framställa en  

”god” samhällsmedborgare men också för att skapa diskussioner om hur man inte bör vara. 

Presenteras normer som skolan inte vill reproducera kan romanen ändå användas men då anser 

jag att det är av vikt att inkludera diskussioner om normer. Jag har i min undersökning av den 

tidigare forskningen kring skolans medborgarfostrande uppdrag inte funnit att skönlitteraturen 

används som arbetsmedel. Kanske beror detta på att undervisningen då skulle behöva vara 

uttalat medborgarfostrande vilket den inte tycks vara. Medborgaren är inte en färdig produkt 

utan resultatet utav en ständig process. Följaktligen bör jag som blivande lärare ställa mig frågan 

om vilken typ av medborgare som fostras genom min undervisning, hur detta görs samt för 

vilket samhälle.   
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