
 

 

 

 

Gemenskap, frigörelse och att stå emot kollektivets makt 

En litteraturanalys av hur relationen mellan individen och 

kollektivet gestaltas i tre böcker för åldrarna 9-12 år. 

 

Kajsa Göransson 

Självständigt arbete på avancerad nivå 
Huvudområde: Litteraturvetenskap 
Högskolepoäng: 15 Hp 
Termin/år: Vt-2018 
Handledare: Anders E. Johansson 
Examinator: Anders S. Johansson 
Kurskod/registreringsnummer: LI010A 

Utbildningsprogram: Grundlärarprogrammet 4 – 6. 



 

1 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att diskutera hur relationen mellan individ och kollektiv 

gestaltas i nutida barnlitteratur för mellanåldern. De tre böcker som analyseras är 

Nidstången (2014) av Åsa Larsson & Ingela Korsell med illustrationer av Henrik 

Jonsson, Comedy queen av Jenny Jägerfeld (2018) samt Falafelflickorna (2018) av 

Christina Wahldén.  Urvalet har gjorts genom samtal med bibliotekarie på skol- och 

länsbibliotek samt genom sökning efter populära utlånade och köpta böcker.  Studien 

är en kvalitativ studie där jag analyserar böckernas helhet samt hur relationen mellan 

individen och kollektivet kan förstås i böckerna. I studien görs en jämförelse mellan 

böckernas synsätt kring individens relation till kollektivet och även en didaktisk 

koppling för att diskutera hur böckernas kan förstås och läsas av eleverna.   

Studien beskriver även hur barnlitteraturen har formats efter samhället och hur 

barnlitteraturen har använts och används som ett medel för att få individen att finna 

sig i kollektivet. Relationen mellan individ och kollektiv har alltid varit en viktig 

aspekt av det den gestaltar. 

Genom analys av böckerna har jag kommit fram till tre synsätt som beskriver hur 

relationen mellan individen och kollektivet framträder i böckerna: som en individs 

strävan efter att bli någon genom att uppgå i kollektivet, som en stäven efter att 

frigöra sig från kollektivet och samtidigt behöva kollektivet för att lyckas med 

individuell frigörelse samt att bli en enskild individ genom att kollektivt förhålla sig 

till kollektivets makt.   

Böckernas innehåll och hur de skildrar individen och kollektivet möjliggör olika 

aspekter och en förståelse för hur man som läsare kan förhålla sig till berättelserna för 

att få en större förståelse av relationen mellan individen och kollektivet i sitt eget liv 

och samtid.  

Nyckelord: Individen och kollektivet, barnlitteratur, mellanåldern, frigörelse, 

samhörighet, litteraturdidaktik. 
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1. Inledning 

I den här studien har jag analyserat tre skönlitterära böcker för målgruppen 9-12 år. 

De böcker som valts till studien är utgivna mellan år 2014 och 2018. Böckerna som jag 

ska analysera är Nidstången av Åsa Larsson & Ingela Korsell med illustrationer av 

Henrik Jonsson, Comedy queen av Jenny Jägerfeld samt Falafelflickorna av Christina 

Wahldén.    

Studiens syfte är att analysera böckerna utifrån ett perspektiv gällande hur relationen 

mellan individen och kollektivet gestaltas. Jag vill också lyfta ett didaktiskt perspektiv 

för att diskutera hur böckerna kan användas i undervisningen och läsas av eleverna. 

Syftet med att också ha ett didaktiskt perspektiv i studien är att koppla böckerna och 

temat individen och kollektivet till elever i målgruppen och deras läsning. Studien ska 

därför svara på följande frågeställningar: 

 

Hur framträder relationen mellan individen och kollektivet i böckerna?   

 

Vilken didaktisk ingång kan läsning av böckerna skapa? 

 

Valen av de böcker som ingår i studien har gjorts i samråd med bibliotekarie på ett 

kombinerat skol- och folkbibliotek i en mindre ord samt på ett länsbibliotek. Målet var 

att välja populära och ofta utlånade böcker. I en kvalitativ studie, som detta är, strävar 

jag inte efter att uppnå representativitet, men genom att jag gjort ett urval baserat på 

populära böcker är ändå syftet att diskutera vad böckernas innehåll kan berätta om 

samtiden och vidare hur böckerna kan förstås av läsarna och diskuteras i skolan. Det 

stämmer också överens med det didaktiska perspektivet eftersom jag, förutom 

böckernas innehåll och temat individen och kollektivet, även diskuterar vilka 

frågeställningar och reflektioner som böckerna kan skapa om oss själva och samtiden.  

Genom sökning på länsbibliotekets hemsida kunde jag se de mest utlånade böckerna 

2017 och med den statistiken tillsammans med tips från bibliotekarie valdes boken 

Nidstången. Böckerna Comedy Queen och Falafelflickorna valdes utifrån att de båda fanns 

med på de mest köpta böckerna på flera bokhandelssajter och var nyss intagna på 

både länsbiblioteket. Nidstången är en bok i en serie medan Comedy queen och 

Falafelflickorna är självstående böcker. 

Jag valde böckerna för deras popularitet, men ville också ha en variation i 

karaktärernas familjekonstellationer eftersom familjen är en viktig samhörighet och 

har betydelse för temat individen och kollektivet. I Nidstången är bröderna Viggo och 

Alrik placerade i ett fosterhem på grund av deras mammas alkoholism, i Comedy 

Queen lever Sasha tillsammans med sin pappa efter att hennes mamma tagit sitt liv 

och i Falafelflickorna lever Hawa med sina föräldrar och får ta ett stort ansvar i familjen 

som äldst i syskonskaran. Böckernas teman och genrer skiljer sig också åt, vilket är ett 

medvetet val utifrån att böckerna når olika målgrupper och individer. Nidstången är 
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en fantasybok där bröderna får kämpa mot magiska krafter och där syskonens lojalitet 

mot varandra är central i berättelsen. I Comedy Queen kämpar Sasha med sin sorg, och 

använder humorn som ett verktyg för att rädda sig själv och andra. Falafelflickorna 

skildrar utanförskap och berör hedersförtryck och ojämlikhet. Samtliga böcker 

beskriver också vänskap, tillit, makt och andra motiv som är centrala utifrån ett 

perspektiv på individen och kollektivet. 

I min analys av böckerna kommer jag, förutom att analysera hur individen och 

kollektivet kan beskrivas, också analysera böckerna med hjälp av narratologiska 

begrepp. Att analysera böckerna utifrån dessa begrepp möjliggör en analys av bokens 

kärna och det valda temat. För att kunna använda narratogins begrepp och analysera 

böckerna utifrån temat individ och kollektiv har närläsning varit en metod som jag 

har använt. 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet redovisas ett historiskt perspektiv utifrån Lena Kårelands 

historiebeskrivning. Det följs av ett avsnitt där jag lyfter dagens värderingar kring 

barnet och barnlitteratur för att sedan förklara hur motiv, teman och genrer kan 

beskrivas i barnlitteratur. Sedan lyfter jag en samtida debatt kring etik eller estetik 

inom barnlitteratur och avslutningsvis i kapitlet belyser jag olika aspekter inom 

litteraturdidaktik.  

2.1 Historiskt perspektiv. 
Individen och kollektivet är ett tema som behöver förstås genom den samtid som vi 

lever i. I det första avsnittet beskriver jag barnlitteraturen ur ett historiskt perspektiv 

för att belysa barnlitteraturens betydelse för relationen mellan individen och 

kollektivet.  

Historiskt har barnbokens roll varit att uppfostra och förmedla goda ideal till barnen, 

skriver Kåreland i Skönlitteratur för barn och unga. Syftet var att barn skulle efterlikna 

de goda förebilderna i böckerna och genom dem inse vad ett gott uppförande och en 

bra moral innebär. Det fanns markanta skillnader i uppförandet hos karaktärerna i 

barnböckerna beroende på kön och klass för att barn skulle förstå vilket uppförande 

som var lämpligt utifrån den egna köns- och klasstillhörigheten. 1  Det Kåreland 

beskriver visar att barnlitteraturen använts som ett medel för att individen ska förstå 

hur den ska finna sin plats i kollektivet. Jag kommer även fortsättningsvis följa 

Kårelands historiebeskrivning.  

Vidare skriver Kåreland att litteratur i allmänhet, men barnlitteratur i synnerhet, 

speglar samhället och de strömningar och epoker som det präglas av. Under 

upplysningstiden uppfattades barnet som ett ofyllt kärl där litteraturen kunde vara ett 

verktyg för att forma barn till goda samhällsmedborgare. Det undervisande och 

uppfostrande var dominant i barnlitteraturen samtidigt som författare ändå försökte 

roa och närma sig barnens intressen och deras värld. Men barndomen var något som 

skulle passeras och barnet skulle närma sig vuxenvärlden och anpassa sig efter de 

krav som fanns där.2 Kåreland belyser att barnlitteraturens fostrande och didaktiska 

element var tongivande för böckerna samtidigt som det påbörjades en process att inta 

ett barnperspektiv. Men barnlitteraturen var snarare inriktat på barnen som ett 

kollektiv än som individer. 

Under romantiken förändrades synen både på barnet och barndomen som fick ett 

större värde. Barnets fantasi uppfattades som något positivt i en tid då fantasi och 

känslor var viktigare än samhällsfrågor och uppfostran. Intresset för den folkliga 

traditionen och historien blev större och intresset för litteratur som fanns i folkens 

 

1 Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga. Historiker, genrer, teman, analyser Lund 2015, s. 19 ff. 

2 Kåreland 2015, s. 22 ff. 
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barndom växte. Sago- och vissamlingar publicerades och det började göras särskilda 

bearbetningar för barn. Under den här tiden fördes en diskussion som handlade om 

vilken slags barnlitteratur som var lämplig för barn, där frågan om det var barnens 

kunskapsbehov som skulle uppfyllas eller om det var barnets behov av fantasi som 

skulle vara det centrala. 

Kåreland menar också att Söndagsskolan och litteraturen knuten till den som kom 

under 1800-talet bör lyftas fram som en viktig del i barnbokens utveckling. Böckerna 

som gavs ut var starkt moraliserande och pedagogiska och budskapet var viktigare än 

både form och stil. Böckerna skulle få barnen att vara plikttrogna, moraliska och 

avsky och avstå det syndiga. 3
 

Söndagsskolan med dess litteratur, som Kåreland 

beskriver, hade som syfte att skapa individer efter de önskade normer och 

värderingar som var kärnan i det kristna kollektivet.    

Under 1900-talet förändrades synen på barnboken, och man började ställa 

konstnärliga krav på litteraturen. Barnböcker skulle inte endast vara moraliska och 

uppfostrande i en tid då konsten lyftes som något viktigt för människan. Ellen Key 

utmanade och förändrade synen på barn och läsning, och menade att barnen skulle få 

stimulans för känsla och fantasi och att läsning skulle utveckla barnens skönhetssinne. 

Det ansågs som viktigt att barn i alla samhällsklasser skulle få möjlighet att möta 

konst och litteratur. Trots att synen på barnet och läsning förändrades så dröjde sig 

ändå det didaktiska synsättet kvar, och barnlitteraturen befann sig därför länge 

mellan estetik och pedagogik.4 Något som även går att koppla till vår tid och en debatt 

som jag skriver om i avsnitt 2.4. under rubriken Barnlitteraturens etik eller estetik, där 

olika synsätt på barnlitteraturens syfte lyfts. 

Som jag tidigare beskrivit speglar barnlitteraturen samhället, och under 1900-talet 

märks det tydligt. Daghem och förskola gjorde att barnen befann sig i kollektiva 

grupper, istället för i slutna hem. Efter andra världskriget ifrågasattes det auktoritära 

uppfostringssystemet och de moraliserande barnböckerna som ville skapa lydiga 

barn. Detta under en tid när samhället förändrades och barnperspektivet lyftes som 

något centralt att utgå från. Under 60- och 70-talet blev barnlitteratur en arena för 

politik och barnen skulle genom litteraturen lära sig om förtryck och orättvisor, och 

litteraturen skulle kritisera rådande normer och värderingar. Avslutningsvis beskriver 

Kåreland att barnlitteraturen idag gått ifrån socialrealismen och istället för att lyfta 

samhällsproblem fokuserar både barn- och ungdomslitteratur mer på det individuella 

planet där fantasiskildringar och sagor återigen har blivit viktigt. 5  Det Kåreland 

beskriver visar på hur barnlitteraturen har gått till att ha ett större fokus på barnet 

som individ istället för att se barn som ett kollektiv. Jag kommer fortsättningsvis 

belysa olika aspekter av relationen mellan individen och kollektivet i barnlitteraturen 

och hur det används som ett medel för att berätta hur barnet som individ ska infinna 

sig i kollektivet.   

 

3 Ibid., s. 24 ff. 

4 Ibid., s. 32 ff. 

5 Ibid., s. 48 ff. 
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I den här historiska bakgrunden om barnlitteraturen har jag med hjälp av Kåreland 

beskrivit hur barnlitteraturen har formats efter samhället och hur relationen mellan 

individ och kollektiv alltid har varit en viktig aspekt av det den gestaltar. I följande 

avsnitt kommer jag att se närmare på värderingar kring barnet och barnlitteraturen 

idag.   

2.2 Dagens värderingar kring barnet och barnlitteraturen 
Synen på barnet och barndomen har som tidigare beskrivits varierat i olika tider. I det 

här avsnittet kommer jag beskriva olika aspekter av värderingar gällande barnet och 

barnlitteraturen idag. 

Kåreland beskriver att barn frigör sig från barndomen tidigare idag och att barn har 

andra förutsättningar att själva fatta beslut kring sina egna liv. Idag är barn medvetna 

om sina rättigheter, de ifrågasätter och fattar beslut och gör val efter den egna 

förmågan att förstå omvärlden. Det gör att barnens roll i familjerna har förändrats och 

att de ibland tvingas ta ett stort ansvar för familjen.6 I Barnboken i samhället från 2009 

beskriver Kåreland hur ungdomens ideal idag är dominerande i samhället och att det 

därför går att ifrågasätta barndomen som en separat kategori idag. Reklam och 

marknadsföring riktas till barn, som betraktas som viktiga konsumenter, och genom 

massmedier är familjen inte längre en privat sfär. Barndomen har blivit en del av 

vuxnas erfarenhetsvärld. Från att barndomen har varit lång och setts som viktig blir 

barndomen kortare när barnen inte hålls utanför vuxenvärlden som tidigare.7 

Temat individen och kollektivet i barnlitteratur kan diskuteras ur flera olika aspekter, 

som individens ansvar, barnens individuella handlingar och förhållandet mellan 

vuxenvärlden och barnen. För att förstå barnets roll och ansvarskänsla i litteraturen är 

Kårelands beskrivning av det kompetenta barnet värdefullt. Hon menar att det 

kompetenta barnet är ett vanligt och viktigt tema inom barnlitteraturen idag.8 Där 

framställs inte längre vuxna som den felfria normen utan snarare är det vanligt att de 

är individer med problem. När vuxenvärlden sviker, begår misstag och möter 

svårigheter blir det också naturligt med barn som har kunskap, kan fatta beslut och ta 

ansvar. Den utbyggda barnomsorgen och kvinnornas möjligheter att arbeta utanför 

hemmet på 60- och 70-talet gjorde att barnen fick ett liv utanför familjen. Det skapade 

en självständighet hos barnen, vilken märks i barnlitteraturen.9 

Annika Widholm skriver om barnlitteraturens betydelse för ungas rättigheter i 

antologin Barnlitteraturens värden och värderingar. Synen på barnet är sammankopplad 

med barnböckers status och hur de tas emot, skriver Widholm som menar att 

 

6 Kåreland 2015, s. 126 ff. 

7 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund 2009, s. 17. 

8 Kåreland 2009, s. 24 ff. 

9 Ibid., s. 17. 
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barnböcker skulle ha en stark ställning i ett samhälle där barn ses som individer som 

har rätt att delta och uttrycka sig på lika villkor som vuxna.10 

Widholm refererar till Ana Maria Machado, som i Den hemliga trädgården – världens 

barnböcker skriver att barnböcker behöver ifrågasätta normer, vara kritiska till 

vuxenvärlden och driva med vuxna. Barnböcker ska ge barnen en frizon där de är fria 

och har makt. Widholm menar att barnlitteraturen har en viktig roll för att barn ska få 

kunskap om sina egna och andras rättigheter och därigenom skapa bättre 

förutsättningar för individer att utvecklas. Barnlitteraturen behöver utgå från barnen 

och skildra händelser och karaktärer utifrån ett barnperspektiv, men det är också 

viktigt att förstå att barn är individer och att det inte handlar om ett gemensamt 

synsätt. Eftersom alla individer är olika behöver det finnas en bredd i barnlitteraturen. 

Avslutningsvis menar Widholm att barnlitteratur skapar ett mer tolerant samhälle. ”I 

litteraturen finns en karta över omvärlden tillsammans med en trygg distans till det 

som utspelar sig i boken. Det är en plats där barn har rätt att vara individer och där de 

kan hämta kraft och inspiration för att förstå och hantera sin vardag.”11
  

2.3 Motiv, teman och genrer i barnlitteraturen. 
I min närläsning och analys av böckerna kommer jag att beskriva böckernas utifrån de 

narratologiska begreppen motiv, teman och genrer. Kåreland menar att det är svårt att 

göra en kategorisering av litteratur för barn och unga under det senaste decenniet. 

Olika trender och teman avlöser varandra och barnlitteraturen speglar vårt 

prestationsinriktade samhälle där barn och unga har svårt att hitta sin plats.12 För att 

komma åt hur barnlitteraturen på detta sätt speglar samhället och gestaltar, 

exempelvis, relationen mellan individ och samhälle, för att tolka och analysera den, 

får man hjälp av ovan nämnda narratologiska begrepp.  

Maria Nikolajeva skriver om motiv i Barnbokens byggklossar som det återkommande 

mönster som finns i en berättelse där huvudmotivet även kan beskrivas som bokens 

tema, medan bimotiv i en berättelse är de sekundära motiven.13 Ett av de vanligaste 

motiven i barnlitteratur menar Nikolajeva är sökande, och att det kan tolkas i ett brett 

perspektiv där det inte bara handlar om ett sökande efter föremål och personer utan 

också ett identitetssökande.  Även resan är ett vanligt motiv inom barnlitteratur där 

huvudpersonen ger sig av på en resa där äventyr väntar. Vänskap är ett annat vanligt 

motiv som ofta behandlas olika beroende på huvudpersonens kön. Vänskap mellan 

pojkar handlar ofta om äventyr och bus medan flickors vänskap fokuserar på 

 

10 Annika Widholm, ”Barnlitteraturens betydelse för ungas rättigheter”, i Barnlitteraturens värden och 

värderingar, Lund 2012, s. 39 ff. 

11 Widholm 2012, s. 50. 

12 Kåreland 2015, s. 50-51. 

13 Maria Nikojaveva, Barnbokens byggklossar, Lund 2017, s. 89.  
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relationer och känslor.14 Dessa motiv som jag har tagit upp, vänskap, sökande och det 

kompetenta barnet, hör alla samman med individens relation till kollektivet och 

individens strävan efter att skapa ett sammanhang och vara en del av någonting 

betydelsefullt. 

Som tidigare beskrivits är det kompetenta barnet ett vanligt tema, som ett slags 

resultat av litteraturens skildring av föräldrar som sviker och bristande vuxenansvar. 

Ensamhet är, enligt Kåreland, ett vanligt tema i de lägre åldrarna medan 

ungdomslitteraturen ofta präglas av frågor kring svek, sociala problem och dystopi 

med tragiska öden. Kåreland visar på en förändring i teman från de lägre åldrarna till 

ungdomslitteraturen. Barnet i litteraturen för de lägre åldrarna upplever ofta en 

ensamhet som individ, medan ungdomar och vuxna är på väg eller har hittat ett 

sammanhang som sedan brister och ger problem.15 Det Kåreland tar upp belyser 

återigen individens strävan efter att finna sig i ett kollektiv, men att det också är den 

strävan eller den samhörigheten som skapar oro och intriger. 

En populär genre i dagens barnlitteratur är fantasy där böcker om monster och 

vampyrer har blivit aktuella under senare år.
 

Inom fantasy-genren finns många olika 

undergenrer, som urban fantasy där handlingen är förlagd till en stad och där det är 

en blandning mellan realism och fantasy. Deckargenren har växt under 2000-talet men 

har funnits tidigare, som i Enid Blytons Fem-böcker som slog igenom på 50- och 60-

talet. Kåreland menar att den största skillnaden i dagens deckarböcker inte handlar 

om de mysterier och brott som barnen utreder, utan hur barnen är när de inte löser 

fall. 16  Från att barnen förut lekte i böckerna är de idag mer ansvarsfulla och 

kompetenta, vilket jag menar går i linje med den mer diffusa gränsen mellan barndom 

och vuxenvärld och det kompetenta barnet. I populära genrer idag gestaltar 

litteraturen individens strävan efter ett vara betydelsefull och genom individuella 

handlingar skapa ett socialt sammanhang och göra skillnad för kollektivet.    

Att definiera genrer inom barnlitteratur är inte helt lätt och självklart, menar 

Nikolajeva.17
 

Till exempel kan populärlitteratur för barn ses som en genre, men de 

som ryms inom den genren har alla varierande genredrag och Nikolajeva nämner 

bland annat deckare, kärlekshistorier, vampyrböcker och hästböcker som genrer inom 

populärlitteraturen för barn. Vidare skriver Nikolajeva att man kan benämna fantasy, 

historiska romaner eller vardagsberättelser som barnlitterära genrer och att dess 

motsvarighet även finns i allmänlitteraturen. 

2.4 Barnlitteraturens etik eller estetik 
För att exemplifiera hur relationen mellan individen och kollektivet i barnlitteraturen 

hänger samman med olika synsätt på barnlitteraturens syfte kommer jag nu kort lyfta 

 

14 Nikolajeva 2017, s. 89 ff. 

15 Kåreland 2015, s. 51. 

16 Kåreland 2015, s. 86 ff. 

17 Nikolajeva 2017, s. 34 ff. 
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fram en samtida debatt som visar på stora likheter med den historiska bakgrund och 

de värderingar som jag tidigare har tagit upp.   

I en artikel på DN Kultur som publicerades 13 maj 2008 skriver Vilda Förlag om 

kritiken av deras arbete där de som förlag granskar böckerna innan publicering ur ett 

demokrati-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Förlaget strävar efter att ge ut 

böcker som breddar barns syn på sina egna utvecklingsmöjligheter. I debattartikeln 

menar förlaget att kritikerna inte förstår den frustration som föräldrar upplever över 

de normer och värderingar som barn får med sig in i samhället och som skapar 

individer som placerar sig själva och andra i kategorier som är begränsande. När de 

som normkritiskt förlag granskar detaljerna och de värderingar som böcker direkt 

eller indirekt förmedlar menar de att de lägger märke till sådan som andra förlag och 

författare inte alltid upptäcker. I debattartikeln skriver förlaget: ”Kritikernas rädsla är 

att vi skapar hinder för den 'fria' kreativiteten. Men syftet med en genusgranskande 

förläggare är ju att i efterhand se över de detaljer som en del författare inte självmant 

ser.”18  

Lotta Olsson, kritiker på DN Kultur och redaktör för barnböckerna på DN, svarar 

förlaget i en debattartikel publicerat 3 juni 2008 och skriver något som tydligt visar 

skiljelinjen mellan deras syn på barnlitteraturens värde: ”Om det bakomliggande 

syftet syns för tydligt blir boken mer lärobok än skönlitterär upplevelse. Sen spelar det 

mindre roll om boken utgår från krammärkning, läsinlärningsbehov eller något annat: 

uppfostringsnit är helt enkelt ingen bra grund.”19  

Lotta Olsson menar att skönlitteraturen ibland är outhärdlig och att den ibland 

motsätter sig det vi tror på och att det inte alltid är enkelt att bara läsa en bok rakt upp 

och ner och förmedla innehållet till barnen. Men samtidigt klarlägger hon vad hon 

anser är skönlitteraturens uppgift: ”att visa oss vad vi inte redan visste.” Olsson 

menar att hon håller med om att det är en våldsam indoktrinering som barn utsätts för 

via massmedia, men att skönlitteraturen har en större uppgift än att fungera som 

propaganda mot de normer och värderingarna i samhället. 

I en annan debattartikel, även den publicerad den 3 juni 2008, skriver Lotta Olsson 

hur hon menar att hon sätter den konstnärliga friheten högre än uppfostran och att 

hennes erfarenheter av när konsten har underordnats ideologierna är dåliga.20 

Jag valde att lyfta debatten eftersom jag menar att den visar olika sätt att se på 

barnlitteratur, och hur diskussionen pendlar mellan det moraliserande, pedagogiska, 

uppfostrande och det fantasieggande och konstnärliga. Skillnaden mellan de båda 

åsikterna är tydliga, antingen ses barnlitteratur som ett verktyg för att medvetet fostra 

och skapa en generation av mer toleranta människor med ett inkluderande 

 

18 Vilda Förlag, ”Våra böcker ökar toleransen”, Dagens Nyheter, 13 juni 2008, Tillgänglig: 

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/vara-bocker-okar-toleransen/ (hämtad 2018-05-20). 

19 Lotta Olsson, ”Lotta Olsson 13 maj”. Dagens Nyheter, 3 juni 2008, Tillgänglig: https://www.dn.se/dn-

bok/lotta-olsson-13-maj/ (hämtad 2018-05-20). 

20 Lotta Olsson, ”Lotta Olsson 20 maj”. Dagens Nyheter, 3 juni 2008, Tillgänglig: https://www.dn.se/dn-

bok/lotta-olsson-20-maj/ (hämtad 2018-05-20). 
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förhållningssätt, eller så uppfattas barnlitteratur som en konstart som inte ska ha för 

avsikt att styra människor, men som ändå, på olika sätt drabbar människor på grund 

av det litterära innehållet.  

2.5 Litteraturdidaktik 
Tidigare i bakgrunden har jag beskrivit barnlitteraturens roll och placerat den i ett 

historiskt sammanhang, för att förstå barnlitteraturen idag. I det här avsnittet ska jag 

belysa litteraturdidaktiken för att ge en bild av litteraturens roll i skolan, och vilka 

värden som litteraturen får, och inte får, i undervisningen. Studiens syfte är, som jag 

tidigare beskrivit, att förutom analysen även lyfta ett didaktiskt perspektiv kring 

böckerna och läsningen av dem. För att förstå litteraturens betydelse i elevers liv, i och 

utanför skolan, vill jag återge den bild som olika didaktiska forskare ger av samhällets 

syn på skönlitteraturens värde.   

Bengt-Göran Martinsson beskriver litteraturdidaktik i antologin Litteratur och läsning. 

Litteraturdidaktikens nya möjligheter. Han beskriver litteraturdidaktik som en 

hopslagning av litteraturvetenskap och didaktik och menar att många av de 

litteraturvetenskapliga frågorna kring text, tolkning, förmedling och förståelse också 

är frågor inom litteraturdidaktik och att det på så sätt inte finns en motsättning mellan 

de båda sidorna.21 Samtidigt tenderar någon av delarna bli underordnad den andra, 

och författaren menar att litteratur i skolan ofta användas för att öka elevers 

läsförståelse och som ett medel i läsundervisningen, medan elevers möte med 

skönlitteratur värderas lägre. 

En annan författare i samma antologi, Pär Yngve Andersson, lyfter fram en annan 

aspekt av litteraturdidaktiken och menar att en central uppgift som skolan har är att 

skapa förutsättningar för elever att se sig själva i relation till andra, som en viktig del i 

att bli vuxen.22 I den verklighet som lärare arbetar i är det ingen enkel uppgift, men 

litteraturen kan utveckla förmågan att kunna förstå sig själv genom andra och att 

förstå sig själv genom världen. Andersson är kritisk till att läsning ska bli en konstlad 

aktivitet i skolan där läsningen följer vissa mallar då elever också behöver få uppleva 

litteratur som något lustfyllt som skapar nyfikenhet. Istället för att elever ska bli 

avbrutna i läsningen för att de ska söka svar och göra hypoteser förordas 

vidareläsning eller omläsning av besvärliga avsnitt. Vidare menar han att när 

skönlitterär läsning i första hand görs för att upptäcka oss själva och för att få 

perspektiv och i andra hand för att förstå texten. 

Anders Jönsson tar i samma antologi upp olika aspekter kring läsning och om 

skillnaden mellan kritisk och okritisk läsning. Den kritiska läsningen innebär ett 

distanstagande till texten medan den okritiska läsningen handlar om en närhet och en 

 

21 Bengt- Göran Martinsson, ”Litteraturdidaktik som vetenskap”, i Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens 

nya möjligheter, Lund 2015, s. 171 f. 

22 Pär Yngve Andersson, ”Världen är alltid större än mina tankar”, i Litteratur och läsning. 

Litteraturdidaktikens nya möjligheter, Lund 2015, s. 215 f. 
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inlevelse till texten. 23  Den kritiska läsningen dominerar litteraturvetenskaplig 

undervisning men har på senare år ifrågasatts. Den kritiska läsningen, i vilken vi 

söker oss bortom texten och hittar det som inte texten själv säger, gör att vi läser med 

en misstänksamhet och att läsningen blir analytisk. Det som Jönsson menar är 

problematiskt med det är att vi då förlorar förmågan att överraskas och få nya insikter 

genom litteraturen. Samtidigt är den kritiska analysen nödvändig i en värld med 

maktsystem och orättvisor.   

I sin bok Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger utvecklar Anders Öhman för- och 

nackdelarna med både den långsamma, kritiska läsningen och den slukande 

läsningen. När man som läsare fokuserar på intrigerna och handlingen i en bok är det 

också ett verktyg för att komma in i en annan värld. Om man som läsare ska kritisera 

och analysera litteratur kan det också vara så att man behöver gripas av boken, och 

därför kan intrigerna och handlingen i en bok och dess konstnärliga grepp vara 

viktiga för att också inta en kritisk roll till texten.24 

I antologin Barnlitteraturens värden och värderingar belyser Paul Tenngart att 

barnlitteraturen utan tvekan är otrolig betydelsefull för ett barns språkutveckling för 

att utveckla ordförrådet, sätta ord på känslor, tankar och erfarenheter och sedan som 

en central del för att lära sig läsa och skriver. Men Tenngart menar att det är den 

lingvistiska sidan av läsning, och att det också finns kognitiva och emotionella 

aspekter av läsning som utvecklar barns tänkande och förståelse av omvärlden. 

Vidare skriver han att det barn som har fått många berättelser upplästa och sedan läst 

mycket själv också har utvecklat ett mer flexibelt tänkande.25 

Tenngart menar att läsningen skapar förutsättningar för att förstå sitt eget liv, och att 

just det narrativa berättandet gör att barn och vuxna lär sig olika sätt att berätta på. 

Genom att göra berättelser av sina egna och andras erfarenheter får människan ett 

sammanhang, att berättelserna är ett sätt att skapa ordning i en värld av kaos. Den 

narrativa förståelsen skapar förutsättningar för människor att förstå det egna livet och 

vad som går att förvänta sig av framtiden, eftersom de lästa berättelserna lär oss vad 

livet kan innebära och de mönster och samband som finns.26 

Sammanfattningsvis kan den litteraturdidaktiska diskussionen som jag här har tagit 

upp förstås ur det som tidigare beskrivits kring barnlitteraturens roll som 

uppfostrande och undervisande. Litteraturdidaktiken beskriver ett slags 

metaperspektiv på litteraturen där det inte bara handlar om böckernas innehåll som 

historiskt har varit mer eller mindre uppfostrande och ska ge barn de ”rätta” 

värderingarna. Litteraturen kan också användas som ett verktyg för att barn ska 

utveckla läsförståelse och andra viktiga delar i kursmålen, eller för den delen, knyta 

 

23 Maria Jönsson, ”Litterär didaktik”, i Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter, Lund 2015, s. 

259. 

24 Anders Öhman Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger, Malmö 2015, s. 59-65. 

25 Paul Tenngart, ”Barnlitteraturens kognitiva värden”, i Barnlitteraturens värden och värderingar, Lund 2012, s. 

26. 

26 Tenngart 2012, s. 29. 
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an till skolans värdegrund. På många sätt kan alltså barnlitteratur och läsning idag 

jämföras med vad läsning har haft för betydelse historiskt, men det är samhällets 

normer och värderingar som förändras och litteraturen ses fortfarande på många sätt 

som ett medel för att utbilda och uppfostra människor och med det som ett sätt att få 

individen att finna sin roll i kollektivet.  
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4. Läsningar av Nidstången, Comedy Queen 

och Falafelflickorna 

Nedan presenteras analyserna av de tre skönlitterära böckerna. 

4.1 Nidstången 
Nidstången är skriven av Åsa Larsson och Ingela Korsell och är illustrerad av Henrik 

Jonsson. Boken kom ut år 2014 och är den första delen i PAX-serien som består av 8 

böcker. Boken handlar om de två bröderna Viggo och Alrik som har kommit till en ny 

fosterfamilj hos Laylah och Anders i Mariefred. Bröderna visar sig vara utvalda för att 

bekämpa de mörka makterna och biblioteksväktarna Estrid och Magnar har förutspått 

att bröderna ska komma. 

I Nidstången kan flera motiv urskiljas. Dels är det en berättelse om två bröders 

utanförskap där de i boken har fått ett nytt fosterhem och en möjlighet till ett tryggt 

liv i familjen och staden. Ett motiv i boken är samhörigheten mellan de två bröderna, 

och deras kamp mot onda makter. Ett annat motiv är sökandet, dels Estrid och 

Magnars sökande efter de krigare som de behöver för att kunna rädda biblioteket och 

staden, och också sökandet efter nidstången. Ett tema i boken, som är mer 

övergripande, kan beskrivas som kampen mot ondskan. Nidstången är en fantasybok 

där den vardagliga och realistiska världen möter den magiska. Eftersom äventyret 

utspelar sig i staden Mariefred skulle boken kunna beskrivas som en urban-

fantasybok. 

I Nidstången är brödernas individuella handlingar viktiga. De har ett stort ansvar att 

förändra, och stadens framtid hänger på dem eftersom ondskan verkar vilja förgöra 

den genom de magiska krafter som finns inlåsta på biblioteket. 

Boken kan jämföras med andra böcker om äventyr och fantasy, och det finns absolut 

liknelser med Harry Potter-böckerna. Harry Potter var föräldralös och blev upptäckt 

för sina magiska krafter, och även Viggo och Alrik får i Nidstången förgöra onda 

krafter. Även om böckerna skiljer sig åt på många sätt så finns det ändå ett tema om 

barn i utanförskap som visar sig vara betydelsefull för att förgöra ondskan.  

Alriks och Viggos bakgrund förstår man som läsare genom de inre monologerna, och 

till viss del genom dialog mellan karaktärerna. När bröderna är på väg till skolan den 

första skoldagen tänker Viggo på sin mamma och man förstår att deras mamma är 

alkoholist och att det är därför de bor hos sin fosterfamilj. 

Alla vuxna pratade alltid om att deras mamma var sjuk. En sjukdom som 

fick henne att dricka sig full. Och ibland bara försvinna och lämna dem 

ensamma hemma.27 

 

 

27 Åsa Larsson, Ingela Korsell & Henrik Jonsson, Nidstången, Stockholm 2014, s. 16.  
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I Nidstången är det en allvetande berättare som ser på texten utifrån. Boken beskriver 

Estrid och Magnar och deras dialoger men också den enskildes inre tankar. Likväl 

beskrivs Viggo och Alrik och de händelser som de är med om, liksom dialoger och 

tankar. I berättelsen beskrivs också det som ingen av de fyra vet, som när 

träslöjdsläraren Thomas har tjuvlyssnat på Estrid och Magnar 28 eller hur Laylah beter 

sig och vad hon tänker när hon är under nidstångens förbannelse (s. 92, s. 114). 

Viggo och Alrik är bokens protagonister, både genom att historien kretsar kring dem 

men även genom att de genomgår en förändring och får nya kunskaper och insikter. 

När de får vara hos Estrid och Magnar i slottet sker en förändring med pojkarna. 

Viggo och Alrik är de som Estrid och Magnar har väntat på och som de behöver. Som 

läsare kan man förstå att Viggo och Alrik inte har varit behövda förut, istället är det 

de som har behövt nya familjer och omsorg, men de upplever ofta att de är till besvär. 

Genom det äventyr och de utmaningar som Estrid, Magnar tillsammans med Viggo 

och Alrik är med om skapas ett kollektiv som har större makt än den gemenskap som 

de två bröderna förut varit en del av. Tillsammans utför de handlingar och 

förändringar, där alla fyra är centrala för att det ska lyckas. Alrik är den kloka och 

modiga som lyckas stå emot nidstångens förbannelse och göra saker trots att han är 

rädd. Viggo är den orädda, nyfikna och snabba, och Estrid och Magnar står för 

kunskapen, både om den magiska världen och hur de praktiskt ska kunna bekämpa 

de onda krafterna.  

Själva nidstången, en stör med ett hästhuvud på spetsen vars röst talar till både 

Laylah och Alrik i berättelsen, kan tolkas som något som försöker förgöra den 

kollektiva samhörigheten. Nidstången får Alrik att nästan döda sin egen bror, som ju 

är den starkaste samhörigheten som Alrik har.  Laylah försöker få barnen att 

misslyckas så att de ska flytta, vilket skapar gräl mellan Laylah och Anders kring det 

som just har med den kollektiva samhörigheten och ansvaret jämfört med den 

individuella friheten.  Laylah försöker också skada Alrik när han läser 

motförbannelsen, något som hon aldrig skulle göra om hon själv hade makt och 

kontroll över sina egna känslor och handlingar. Nidstångens förbannelse försöker få 

karaktärerna att tänka på den individuella friheten och inte på den kollektiva 

gemenskapen och det kollektiva ansvaret. Enda sättet att förgöra nidstången är genom 

det kollektiva, till exempel behövs en ring runt nidstången för att förbannelsen ska 

brytas och i berättelsen är det till sist bara Alrik och Viggo kvar i ringen, men de 

klarar det, tack vare att de är fler än en. När de lyckats besegra nidstången väntar 

nästa utmaning, då en flock med hjortar plötsligt försvunnit och de ser spår av ett 

stort djur som måste tillhöra den magiska världen. 

Viggo framställs som orädd och kaxig, men genom de inre dialogerna hos Viggo och 

Alrik, som känner honom bäst, kan man förstå att han också är osäker och rädd för att 

göra andra besvikna. Alrik, storebrodern, är både förmanande och beskyddande mot 

sin lillebror. Alrik skyddar Viggo men blir också arg på honom för att han inte beter 

sig moraliskt rätt. 

 

28 Larsson, Korsell & Jonsson 2014, s. 49.  

Jag kommer fortsättningsvis ge sidhänvisningar till denna bok i parenteser. 
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– Du är ju dum i huvudet på riktigt, säger Alrik till Viggo när de börjar gå 

mot skolan igen. Du är en jävla tjuv och du kommer sabba det här! Fattar 

du inte att Laylah och Anders är bra? Du kommer väl ihåg hur det var på 

förra stället?29 

Av Alriks replik förstår man som läsare att de inte hade det bra hos den förra 

fosterfamiljen, vilket också förklarar Alriks vilja att skapa en trygg plats för honom 

och hans lillebror. Alrik känner att han har en skyldighet att skydda sin lillebror 

samtidigt som han är förmanande och blir arg på Viggo visar han också honom 

kärlek, även om det ibland sker subtilt.  

Alrik lägger armen om Viggo och drar honom intill sig. Boxar honom 

lekfullt mot pannan med den fria handen.  

– Du vet ju vad en lillebrorsa är, säger han. Något litet, som stinker och är 

sjukt irriterande. Som en finne i arslet ungefär. Bara det att en brorsa blir 

man aldrig av med.  

Viggo flinar. Knuffar inte undan honom. De går i takt.30 

Alrik är den som drabbas hårdast av nidstången eftersom han är under dess 

förbannelse. Nidstången talar till honom och får honom att tänka mörka tankar om sin 

lillebror. Nidstången får Alrik att tänka på det som han irriterar sig med sin lillebror 

och får honom att för en kort stund vända sig mot sin lillebror. Alrik hör 

hästhuvudets röst inuti sitt huvud som säger att Viggo aldrig lyssnar och att det var 

Viggo som hamnade i bråk och att det är hans fel att de måste flytta. När rösten säger 

att Alrik klarar sig bättre utan honom knuffar Alrik till Viggo som ramlar (s. 103). 

Alrik tar sedan upp en sten och rösten säger åt honom att slå Viggo i skallen med 

stenen, men Alrik skriker ”Nej!”, slår händerna för öronen och springer bort från 

trädgården och ut på gatan. Hästens röst över honom är bruten och han kan tänka 

sina egna tankar egen. 

– Du är min bror! ropar han. Du räddade livet på mig i biblioteket.31 

Alrik bryter nidstångens förbannelse över honom, och det första han gör är att tänka 

på och sätta ord på samhörigheten som han har med sin bror. Alriks sätt att reagera 

och se till gemenskapen med sin bror visar på relationen mellan individen och 

kollektivet genom att Alrik i första hand ser till kollektivet och i andra hand till sig 

själv. Även om nidstången är nära att förgöra brödernas samhörighet lyckas Alrik stå 

emot genom hans omsorg för sin lillebror och hans önskan om att de ska vara 

tillsammans. 

Alrik har mycket ilska och besvikelse inom sig, och har lågt förtroende för 

vuxenvärlden. När bröderna inte blir trodda gällande kränkningar av en lärare på 

skolan som visar sig vara pappa till eleven Simon som trakasserade dem springer 

 

29 Ibid., s. 19. 

30 Ibid., s. 19. 

31 Ibid., s. 104. 
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Alrik iväg från skolan. Han är rasande och kraschar i affekt rutorna på Estrid och 

Magnars orangeri. 

Han hatar typer som Thomas. Han har stött på dem tusen gånger förut. 

De är fulla av massa ord som ”konsekvenser” och ”överenskommelse” 

och när de är riktigt äckliga försöker de prata som ungdomar och frågar 

”har vi en deal?”. De säger ”det här var väldigt tråkigt” fast de egentligen 

är skitförbannade. De är liksom mjuka utanpå men stenhårda inuti. Och 

de skulle aldrig, aldrig erkänna att deras söner och döttrar kan göra något 

fel. Och de tror aldrig på en fast deras käftar är fulla av att man ska få ”en 

chans till”. Man får aldrig en chans till.32  

Laylah ringer Alrik när han nyss mött Magnar och tagit sönder rutorna.  Hon har fått 

veta vad som hänt i skolan, men istället för att vara arg är hon förstående och vill att 

han ska komma hem. 

När hon låter så där snäll får Alrik lust att säga till henne att inte säga 

”hem”. Laylah och Anders hem är inte Viggo och Alriks hem. Ilskan finns 

fortfarande i bröstet på honom. Den är som ett litet djur som vill bita folk i 

närheten. Särskilt sådana som är snälla.  

 Men han håller tyst. För ändå: Laylah bryr sig. Är på hans sida.33 

Alrik upplever att Laylahs inställning till honom gör att han vågar lita på henne. Även 

om de har fått hjälp av myndighetspersoner finns också en tydlig besvikelse mot 

vuxenvärlden hos pojkarna. De har svårt att lita på vuxna och tror att de kommer bli 

svikna och lämnade, och att de också gör människor besvikna runt omkring dem. 

Alrik verkar ha ett behov av att skydda sig mot känslor, även de positiva. Han har 

upplevt svek förut, och håller en distans mot människor, samtidigt som han vet hur 

man ska uppföra sig och inte vill provocera. Alrik verkar också ha tagit avstånd från 

sin mamma på ett annat sätt än Viggo. När Viggo tänker på ett telefonsamtal han nyss 

haft med sin mamma ville mamman prata med Alrik, som vägrade, och mamman 

försökte låta glad och bad Viggo hälsa honom (s. 16). Alriks relation till sin mamma 

beskriver hur familjebanden är sargade och förklarar också hans sökande efter 

samhörighet till andra kollektiva konstellationer.  

För att Estrid och Magnar ska få veta om bröderna är de som de väntar på föreslår de 

att bröderna ska få arbeta hos dem i gengäld för de trasiga rutorna. Istället gillrar 

Estrid en fälla i biblioteket där bröderna får möta edimmun, ett slags mörker som 

attackerar dem men som de sedan lyckas överlista. Alrik är mer eftertänksam än 

Viggo, och eftersom han känner ett stort ansvar för sin lillebror vill han inte att de ska 

råka ut för problem. När Viggo och Alrik går ner i källaren i de mörka gångarna mot 

biblioteket hos Estrid och Magnar är Alrik rädd och vill egentligen vända om. Men 

han talar om för sig själv att de ska göra som de blir tillsagda så de inte får problem 

och inte gör Laylah och Anders besvikna (s. 52). Det kan tolkas som en oro för att de 

 

32 Ibid., s. 34. 

33 Ibid., s. 39. 
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inte ska få stanna hos sina nya fosterföräldrar och att Alrik har en plikt att se till att de 

båda har ett tryggt hem.  

När mörkret har kommit ur boken i biblioteket får Alrik för sig att mörkret försöker 

slita loss honom från Viggo och han håller hårt i sin lillebror (s. 59). I kampen mot 

mörkret fokuserar Alrik på att skydda sin lillebror, mer än att skydda sig själv. Han 

kastar sin lillebror åt sidan för att själv attackera varelsen och han ber Viggo hålla sig 

bakom honom när han ska mota bort mörkret (s. 62). I berättelsen förstår man också 

att Alrik har fått ta ett extra stort ansvar för sin lillebror. 

Han har tagit hand om Viggo sedan han var liten. Första gången de fick 

klara sig ensamma var han sju år. Då var mamma borta i tre dagar. När 

maten tagit slut hade han ringt 112 och sedan hade socialen kommit och 

hämtat dem.34 

 

Alrik och Viggo blir utsatta för en stor fara på biblioteket, och i berättelsen framgår 

det att Estrid och Magnar upplever att det inte känns rätt med tanke på att de är barn. 

För Alrik och Viggo verkar ändå känslan av samhörighet och att få vara betydelsefulla 

så starkt att de är beredda att utsätta sig själva för stor fara. Dessutom är de måna om 

att få stanna hos Laylah och Anders, som de upplever som goda och förstående.   

De ställs inför stora utmaningar, redan deras första gång i biblioteket där de blir 

attackerade av edimmun och sedan när de ska hitta nidstången och förgöra den. För 

att lyckas måste de använda sina bästa egenskaper och måste också stå emot sina 

svagheter och de lockelser som mötet med nidstången innebär. 

Viggo framställs som nyfiken, orädd och impulsiv då han inte alltid tänker innan han 

handlar. Det är Viggos nyfikenhet som gör att pojkarna hamnar i trubbel, som när han 

stjäl nyckeln från Estrids ficka och mörkret kommer loss och nidstången försvinner. 

Samtidigt är Viggos egenskaper viktiga för att klara av de utmaningar som de ställs 

inför. I boken blir bröderna omringade av Simon och hans vänner som hotar att de ska 

döda dem. 

– Det är okej, säger Viggo med lätt röst. Jag tror på ett liv efter detta. 

Alltså, jag tror på ett liv FÖRE detta. Jag tror att vi, innan vi föddes, drack 

ur vishetens och kunskapens brunn. Men, medan vi andra drack, Simon, 

så gurglade du dig bara. Varför?35 

Viggo svar förvirrar Simon vilket gör att Viggo får en chans att gömma sig och de 

sedan lyckas undkomma gänget. När Estrid berättar för Alrik och Viggo att de är de 

krigare som de behöver för att kunna rädda staden undan de mörka krafterna men 

också att det är ett farligt uppdrag menar Viggo att det inte finns något alternativ. Det 

visar på att Viggo strävar efter att få vara betydelsefull som individ och ingå i ett 

kollektiv. Trots faror som kan drabba honom som individ är han villig att offra det, 

och som en del i ett kollektiv kämpa mot gemensamma mål. 

 

34 Ibid., s. 34–35. 

35 Ibid., s. 106. 
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– Jag tänker då inte ge mig för några mörkermakter, säger han kaxigt. Det 

är inte min stil helt enkelt. Jag ska ge dem.36 

Alrik vill springa bort från Estrid och Magnar efter att de kämpat mot mörkret i 

biblioteket och när de dessutom fått veta att det var Estrid och Magnars plan att de 

skulle möta edimmun. Men Viggo är nyfiken och stannar i dörröppningen och ser inte 

ens rädd ut (s. 75). Samtidigt som Viggo är både orädd, nyfiken och impulsstyrd visar 

han också på ett stor medlidande och en sårbarhet. Viggo tycker synd om hästen som 

har fått dö på grund av nidstången (s. 126) och hjortarna i hagen (s. 139). Han tänker 

ofta tillbaka på sin barndom och på sin mamma, bland annat på ett telefonsamtal som 

de nyligen haft. I sin inre dialog visar Viggo en barnslighet och ett behov av att få vara 

liten. 

Och sedan skickade hon helt överdrivet många pussar genom telefonen. 

Hon och Viggo skrattade, lite för länge, för att liksom inte låta den andra 

förstå att det fanns massa ledsenhet inuti dem. Och Viggo skrek att hon 

var pinsam och låtsades att han kvävdes av alla pussar. Han till och med 

föll omkull på golvet och rullade runt med telefonen fastän hon inte 

kunde se honom. Tur att inga kompisar såg honom då.37 

Viggo upplever att andra är besvikna på honom och att han gör fel. När Estrid är arg 

för att nidstången är borta ber Viggo om ursäkt på en gång. Det går i linje med hur 

Viggo strävar efter att passa in i det kollektiva så mycket att han offrar sin egen 

integritet för att andra ska förlåta honom och låta honom vara en del av gemenskapen. 

– Förlåt, säger Viggo mekaniskt.  

Alrik blir förbannad. Viggo har lärt sig att säga förlåt så fort någon höjer 

rösten. Han säger förlåt på löpande band till lärare och tanter från soc och 

till mamma. Han menar inget med det. Ibland när Alrik ligger vaken hör 

han Viggo säga förlåt i sömnen.38 

Viggo är också lojal mot sin bror. När Alrik har gjort sönder rutorna i orangeriet vill 

Viggo vara med och arbeta i trädgården för att kompensera, trots att han inte själv 

kastade. Han menar att Alrik slogs för hans skull (s. 46). Det visar hur bröderna ingår i 

en sammansvetsad samhörighet, som alltid finns för varandra och där kollektivet 

värderas högre än den individuella friheten. De har en gemenskap med varandra, 

men de är också i underläge. Deras underläge som kollektiv beror på flera delar. Dels 

är de barn, de är också nyinflyttade och saknar en trygg punkt i tillvaron. Deras 

förflutna gör också att de upplever att de står utanför ett samhälleligt kollektiv och de 

har svårt att lita på människor. 

 

36 Ibid., s. 129. 

37 Ibid., s. 16. 

38 Ibid., s. 76. 
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I bokens inledning är Alrik och Viggo två individer som saknar en kollektiv 

gemenskap och som bara känner riktigt förtroende och tillit till varandra. Laylah och 

Anders litar de på, men är samtidigt oroliga att de ska bli besvikna på dem. Alrik och 

Viggo inte öppna för alla om det som sker i deras liv och de berättar inte för Laylah 

och Anders om den magiska värld som de får möta genom Estrid och Magnar. När 

Alrik hör hästhuvudets röst och blir befalld att döda sin lillebror håller han tyst om 

det, och berättar inte ens för Viggo. Bröderna verkar inte heller speciellt angelägna om 

att berätta om det våld och hot som de utsätts för av Simon och hans vänner, vilket 

kan ses som att de är vana vid liknande behandling sedan tidigare och att de upplever 

att vuxenvärlden inte skulle hjälpa dem. Förtroendet för samhället och det större 

kollektivet verkar vara väldigt lågt hos de båda bröderna. Moderns sjukdomsbild och 

det svek som de utsatts för finns med i berättelsen, det är genom brödernas tankar 

som vi får veta om deras förflutna, men inte genom någon vuxens frågor.   

Bokens slut beskriver hur de två bröderna har kvar gemenskapen med varandra, men 

också att de är trygga med Laylah och Anders och har fått ytterligare en samhörighet 

med Estrid och Magnar. Berättelsen beskriver resan från två individer som inte är 

med i ett större kollektiv till att ingå i flera konstellationer där de blir bekräftade och 

sedda.   

Laylah och Anders är bipersoner i boken. De vet inte vad Viggo och Alrik råkar ut för 

hos Estrid och Magnar, men de är centrala i handlingen eftersom det är de som tar 

hand om Viggo och Alrik och också försöker hjälpa dem och vill dem väl. Laylah blir 

en viktig karaktär i boken eftersom nidstången har makt över hennes tankar och 

handlingar. I början av berättelsen är Laylah en varm och kärleksfull person som har 

stor förståelse för Viggo och Alriks situation. När Viggo och Alrik har hamnat i bråk 

första skoldagen och Alrik har tagit sönder rutorna är Laylah förstående. (s. 39-40). 

Det är först när hon är i nidstångens makt som hon ser annorlunda på pojkarna. 

Genom förbannelsen försöker hon få pojkarna att försvinna, och eldar upp deras 

matteläxor så att de ska misslyckas i skolan (s. 92). När Viggo och Alrik tillsammans 

med Estrid och Magnar försöker bryta nidstångens förbannelse i Laylah och Anders 

trädgård befaller hästhuvudet Laylah att döda dem och hon lyckas slå Magnar i 

bakhuvudet med en spade (s. 116). När förbannelsen är bruten och Laylah vaknar upp 

är hon tacksam för brödernas omsorg och visar sitt rätta jag igen (s. 124). 

Anders har inte en lika viktig roll i själva handlingen, men är en trygg och förstående 

person för både Viggo och Alrik. Han är en känslosam person som tar illa vid sig av 

Laylahs förändrade personlighet. När han är hemma hos Magnar och Estrid berättar 

han att han och Laylah grälat eftersom hon menade att pojkarna måste flytta för att de 

ställt till med så mycket problem och att hon tänkte ringa socialtjänsten så att de 

skulle hitta ett nytt familjehem, vilket Anders vägrade gå med på (s. 97). Anders står 

upp för pojkarna, även när Laylah, på grund av nidstångens makt över henne, inte 

gör det. Han tycker att pojkarna är fina och godhjärtade, men att de haft otur i livet 

(s. 98). 
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När förbannelsen är bruten säger Laylah att de har fått världens finaste pojkar och 

drar Alrik och Viggo intill sig. 

Anders drar upp en näsduk och snyter sig. Han ser lättad och glad ut.  

– Ja, säger han med eftertryck. Världen finaste killar.39 

Som läsare kan man förstå att Anders är rörd av situationen och av den kärlek som 

han känner för pojkarna, men också av att Laylah är sig lik igen och att de båda tycker 

lika om pojkarna och vill ha en framtid med dem. Familjens återförening visar hur de 

olika individerna strävat efter en gemenskap och att ett scenario där familjen hade 

splittrats för att skapa en större individuell frihet hade upplevts som ett misslyckande.   

Estrid och Magnar är centrala i berättelsen och de är både bipersoner samt 

katalysatorer eftersom de är centrala för berättelsen för att handlingen ska utvecklas. 

De sätter igång en förändring hos både huvudpersonerna och i handlingen.
 

Om det 

inte vore för Estrid och Magnar skulle inte Viggo och Alrik ha fått besöka biblioteket, 

överlistat mörkret och inte heller lyckats sätta stopp för nidstången. Estrid och 

Magnar behöver pojkarna och vet att det är dem som ska kunna kämpa mot de mörka 

krafter som finns. 

I berättelsen förändras även Estrid, från att ha en hård yta som är skeptisk och ogärna 

släpper någon nära, till att visa omsorg för bröderna och visa dem uppskattning. 

Estrid tror först inte på att pojkarna är de utvalda, och tycker att de är tjuvaktiga och 

alldeles för unga (s. 48) men är den som tar initiativet till att gillra fällan så att barnen 

ska få möta edimmun. När pojkarna varit nära att bli dödade men lyckats överlista 

edimmun är Magnar imponerad och tycker att det var listigt och skickligt gjort. Estrid 

däremot fnyser och ger inget beröm utan blir istället rasande när det visar sig att 

nidstången är borta, och tvingar pojkarna att stanna (s. 74). När nidstången är förintad 

och Viggo och Alrik är hemma hos Estrid och Magnar visar Estrid en mjukare sida. 

Hon berättar om sin egen resa och beskriver hur hon har fått kämpa (s. 132). Estrid 

berättar att det var deras fostermor som lärde dem, vilket också gör att det finns en 

samhörighet mellan bröderna och Estrid och Magnar kring både bakgrund och det 

kall som de alla fyra på olika sätt känner. 

Avslutningsvis kan temat om individen och kollektivet urskiljas på flera plan i 

Nidstången. Den kan läsas som en berättelse om den starka betydelsen av det 

kollektiva, både gemenskapen och vad kollektivet tillsammans kan utföra. Trots 

Estrid och Magnars kunskaper och deras ingång i den magiska världen håller 

biblioteket och staden på att förgöras, och de behöver nya krigare och hjälpare för att 

de ska kunna kämpa mot de onda makter som finns. Samtidigt betyder den kollektiva 

gemenskapen i Nidstången också en exkludering av världen utanför. Det är av stor 

vikt att det övriga samhället hålls utanför den kunskap och de erfarenheter som de 

fyra har. I texten nämns varken sjukvård eller polis. Trots de faror som pojkarna får 

kunskap om, och det psykosliknande tillstånd som Laylah befinner sig i, är det inte 

fråga om att någon utomstående ska kontaktas. På så sätt står de utanför det 

kollektiva ur ett samhällsperspektiv. De tar själv ansvar för det som sker, och begär 

inte hjälp av någon utanför den lilla gemenskapen. Samtidigt som den kollektiva 

 

39 Ibid., s. 124. 
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gemenskapen är central i berättelsen, är kollektivet beroende av individer som fattar 

beslut och gör val som kan skada individen, men gynna kollektivet.  

Den syn på individens relation till kollektivet som framträder i Nidstången kan man 

beskriva som en strävan efter att bli någon genom att uppgå i kollektivet och genom 

den gemenskapen bli betydelsefull som individ. 

4.2 Comedy queen 
Comedy Queen är skriven av Jenny Jägerfeld som både är författare och psykolog och 

boken kom ut år 2018. 

Boken handlar om 11-åriga Sasha som fyller 12 i början av boken. Hon bor med sin 

pappa i Stockholm. Hennes mamma har nyss tagit livet av sig på grund av 

depression. Sasha har bestämt sig för sju punkter som hon måste lyckas med för att 

överleva. Listan handlar om att göra och vara det motsatta till sin mamma, och 

punkterna på listan blir Sashas strategi för att inte, som sin mamma, misslyckas med 

livet.40 Första punkten är att klippa av allt håret eftersom hennes mamma hade långt 

hår. Punkt 2 på listan är att inte ta hand om något som lever, eftersom hennes mamma 

försökte ta hand om henne men att det inte gick. Då Sashas mamma älskade att läsa 

och var omgiven av böcker ska Sasha sluta läsa böcker som är punkt 3, och punkt 4 på 

listan är att bara ha färgglada kläder eftersom hennes mamma alltid gick runt i svarta 

kläder. Sashas mamma tänkte mycket, ångrade saker och tänkte på hur det var förr 

och på vad andra tänkte och tyckte. Därför ska Sasha inte tänka för mycket (helst inte 

alls) vilket är punkt 5. Den sjätte punkten är att undvika promenader och skogen 

eftersom hennes mamma gick långa promenader i skogen, och den sista punkten, 

punkt 7, som är det stora målet för Sasha, är att bli en ”Comedy Queen”. Hon ska få 

folk att skratta, i motsats till sin mamma som var deprimerad och istället fick andra att 

gråta. 

Boken börjar strax innan Sasha ska fylla 12 år, den tjugonde mars och slutar den 27-e 

maj, på hennes mammas födelsedag. I boken får vi veta att hennes mamma tog livet 

av sig ungefär ett halvår tidigare. De viktigaste personerna för Sasha är hennes bästis 

Märta, hennes farbror Ossi och hennes pappa Abbe. Hennes farmor beskrivs också, 

liksom några klasskompisar och lärare. I boken får man följa Sasha i hennes vardag 

där hon ofta beskriver hennes förflutna. Sasha går i skolan, träffar sin farbror Ossi, 

umgås med sin bästis Märta och tränar för att bli en ståuppare. Intrigerna i berättelsen 

handlar dels om det som sker runtomkring Sasha, men framförallt handlar det om en 

inre resa där boken beskriver Sashas tankar och känslor. Det som har förändrat allt 

har redan hänt, det vill säga mammans självmord. Comedy Queen är snarare en 

berättelse om resan efteråt och de vägskäl som Sasha möter. 

Comedy Queen har flera motiv. På många sätt är den lik andra berättelser om barn i 

den åldern då den handlar om vänskap, konflikter, skolan och drömmar. Men det som 

gör den annorlunda är det viktiga motivet i boken om sorgen efter en mamma som 

har tagit sitt liv. Även när boken berättar om Sashas skoldagar eller hennes drömmar 

 

40 Jenny Jägerfeld, Comedy queen, Stockholm 2018, s. 22-25. 

Jag kommer fortsättningsvis ge sidhänvisningar till denna bok i parenteser. 
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om att bli komiker så finns alltid mammans självmord närvarande i berättelsen. 

Eftersom Sasha försöker att följa sin lista som hon har gjort, är konflikterna mellan 

Sashas egna intressen och personlighet och hennes löfte om att aldrig bli som sin 

mamma alltid där. Sorgen skulle kunna ses som ett tema i boken liksom ett sökande 

efter svar och efter den egna identiteten. Boken handlar om ett barns sätt att sörja och 

kunna hantera det trauma som hon är mitt uppe i. För Sasha är enda lösningen för att 

kunna överleva att göra de punkter som ska göra henne fri från sin mamma, i den 

mening att hon ska göra allt för att inte bli som henne. Boken handlar till stor del om 

Sashas identitetssökande och i en jämförelse av början och slutet av boken är det 

tydligt att det är just kring sin egen identitet och existens som den största 

förändringen har hänt. Det är inte händelserna i sig som är de centrala i boken, utan 

Sashas inre resa. 

Comedy Queen är en bok om relationer, känslor, sorg, vänskap och drömmar och kan 

klassificeras som en vardagsberättelse eftersom handlingen kretsar just kring Sashas 

vardag. 

Boken är en jag-berättelse där det är Sashas tankar och upplevelser som beskrivs. 

Boken kan läsas som en slags dagbok och fungerar som en dokumentation över 

Sashas tankar och de händelser som förändrar henne och riktningen för hennes liv. 

Sasha är bokens protagonist, det är hennes upplevelser som är det centrala, och hon 

gör dessutom en resa där hon får nya insikter och utvecklas, från att vara i sorg men 

inte kunna hantera sorgen, till att faktiskt börja sörja, och komma både det förflutna 

och sig själv närmre. Hon går också från att drömma om att bli ”Comedy Queen” till 

att också få uppträda och att skriva egna skämt. I boken brottas Sasha med sina egna 

intressen och värderingar. Sasha har mycket gemensamt med sin mamma, men 

eftersom hon måste bli annorlunda än henne pågår det en kamp i Sashas inre kring 

vem hon är och vad hon ska göra. Berättelsen är, trots det mörka och sorgliga, även en 

humoristisk berättelse eftersom Sasha ser det komiska i allt som sker. Hon försöker 

hitta skämt till sin komikerkarriär i det vardagliga livet vilket gör att berättelsen både 

tar upp det som sker kring Sasha, sådant som hon tänker tillbaka på och blandas med 

de skämt som hon tänker använda för att bli en ”Comedy Queen”. Men humorn 

fungerar också som gard för Sasha i hennes sorg. När hon blir drabbad av sorgen i 

berättelsen tar hon till humorn som ett verktyg för att undvika sorgen. 

Sasha är inåtvänd med sin sorg, vilket oroar hennes pappa som tar med Sasha till 

BUP. Där får hon träffa psykologen Linn och Sasha försöker febrilt verka så normal 

och glad som möjligt. Sasha går till toaletten och googlar ”vanlig, glad tolvåring” för 

att kunna säga något passande till psykologen. Sasha hoppas på att hon ska bli 

avskriven när de förstår att hon mår bra och är normal (s. 75). 

Farbrorn Ossi, bästisen Märta och pappan Abbe är bipersoner i boken eftersom de är 

viktiga för vilken riktning som handlingen tar. Ossi, Märta och pappan har på olika 

sätt betydelse för att handlingen är uppåtgående och ger Sasha större framtidshopp 

och makt över sitt eget liv. Linn, psykologen, är även hon en person som bidrar till 

Sashas utveckling och är en biperson i berättelsen. Olika händelser är centrala för 

vilken riktning som handlingen tar, som framträdandet, hundvalpen och Sashas 

förlösande gråt hos psykologen. 
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Märta är viktig för Sasha. När Sashas lärare Cecilia hade berättat för klassen om 

mammans självmord var det märklig stämning när Sasha kom tillbaka till skolan, och 

Sasha tyckte att alla stirrade och viskade, men inte pratade med henne (s. 131). Döden 

skapar ett utanförskap för Sasha, både till sin mamma som är borta, men också till sin 

pappa och världen där utanför. För Sasha var Märta räddningen eftersom hon ändå 

vågade komma nära, mitt i traumat. Hon kom hem till Sasha och knackade på, och 

när Sasha inte öppnade lämnade hon en chokladkaka med en lapp på i brevlådan. 

Hon skrev: ”Harry Potter räddades av choklad när dementorerna nästan 

helt hade sugit livslusten ur honom. Jag vet inte om det funkar på riktigt. 

Men vi får prova.” 

 Och det var så fint det där, att hon skrev ”VI får prova”. Vi. För då var jag 

inte riktigt lika ensam längre.41 

Det är genom Märtas besök som de blir bästisar. Genom boken är Märta en fast punkt, 

och hon tror på Sasha när hon berättar att hon ska bli komiker. Hon är också den som 

är med Sasha när hon ska göra sin första punkt på listan, att klippa av sig allt hår. 

Men listan är Sashas hemlighet, och lappen har hon gömt i batteriluckan på sin Darth 

Vader-väckarklocka. Ingen annan får veta om varför hon gör de val hon gör. När Ossi 

ger henne ett koppel i födelsedagspresent säger Sasha att hon menade allvar med att 

inte hon inte tänkte ta emot valpen, vilket förbryllar Ossi eftersom Sasha alltid drömt 

om att få ha en egen hund (s. 65). Sasha önskar istället att Ossi ska hjälpa henne att bli 

ståupp-komiker och Ossi ordnar så att Sasha får träffa en riktig komiker (s. 98).    

Ossi är viktig i berättelsen ur flera aspekter. Han är en trygg person för Sasha, och det 

är först en bit in i boken som det framgår att han är farbror och inte en bror till henne. 

Det är genom Ossi som Sasha får chans att uppträda på riktigt. När Sasha tänker 

tillbaka på begravningen beskrivs Ossi som viktig i hennes trauma och sorg. Sasha 

ville inte sitta med sin pappa på begravningen utan med Ossi.  Det var han som fick 

henne att gå fram till kistan när hon själv fick panik och bara ville försvinna därifrån. 

Han viskade i hennes öra att de tre röda rosorna som låg på kistan betyder att Sasha 

och hennes mamma skulle få ses igen. 

Och fastän jag inte ens tror på himlen, och fastän det inte var mamma som 

lagt de där rosorna där och fast det kändes som om jag gick sönder, var 

det som en liten ljusning. Som om en kolsvart åskhimmel helt oväntat 

sprack upp och visade en liten synålstunn strimma blått. Som om mamma 

sa mig något från sin himmel.  

– Lägg ner rosen nu, sa Ossi.  

Och så gjorde jag det. Och sedan föll jag i hans famn och sedan mindes jag 

inget mer.42 

Ossi står utanför sorgen på ett annat sätt än hennes pappa. Sasha vill inte tynga ner 

sin pappa med sin sorg och sina tankar, och även om hon inte anförtror sig åt Ossi 

direkt, så finns en närhet med honom som hon inte kan ha med sin pappa. Ossi och 

 

41 Jägerfeld 2018, s. 13. 

42 Ibid., s. 179. 
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Märta hjälper Sasha att inte känna sig så utelämnad och ensam. Även om hon står sin 

pappa nära så gör sorgen och mammans död att det skapas en distans mellan dem i 

boken. De når inte varandra, trots att de båda är oroliga för hur den andra mår och 

vill hjälpa och skydda varandra. Sasha tänker att hon måste skydda sin pappa genom 

att inte öppna sig Abbe vet inte hur han ska nå och förstå Sashas förändringar och de 

beslut hon tar. 

Pappan Abbe är en mjuk och känslig person. När Sasha tillsammans med sin pappa 

besöker Linn för andra gången berättar Abbe att han är orolig för att Sasha inte gråter 

efter hennes mammas död samtidigt som Sasha är arg för att hon måste vara ledsen 

istället för att visa ilska. Hon menar att det beror på att hon är tjej och att det hade 

varit annorlunda om hon hade varit kille. 

-Men älskade älskade Sasha. Jag är bara rädd att din sorg... liksom har 

fastnat. Jag är ju kille och jag gråter ju.  

– Men du gråter ju för allt! Du gråter ju till Fixa rummet, pappa. Du spelar 

i en annan liga! Har du nånsin tänkt på att det kanske är du som inte är 

normal?43 

Det är pappans mående som är en viktig orsak till att Sasha vill bli ”Comedy Queen” 

eftersom hennes pappa sällan skrattar. Hon vill på det sättet ta ansvar för honom, och 

vill inte heller få honom att tro att hon har det så jobbigt som hon har det. När Sasha 

hör hur pappan pratar om henne i telefon och är orolig för hur Sasha hanterar sin 

mammas död beskriver Sasha vad hennes beteende beror på. 

Och fattar han inte att jag gör honom en tjänst? Fattar han inte att jag inte 

vill göra honom ledsnare än han redan är? Jag vill inte vara en sådan som 

han måste trösta.44 

När Sasha hör hur pappan nämner BUP i telefonsamtalet blir Sasha livrädd och arg. 

För henne handlar rädslan om att hon, precis som sin mamma, behöver hjälp hos 

psykiatrin, att hon också är sjuk (s. 61). 

Sashas skräck för att hon ska vara sjuk, som sin mamma, beskrivs också när Sasha 

möter Tyra som går i Sashas klass i parken (s. 125). Tyra säger att man har fattat att 

Sasha har problem och det är nästa fras som får Sasha att explodera. 

–Men att du är så störd? Du har ju det i blodet. Du får passa dig så att du 

inte blir lika loco som din morsa.45 

Sasha blir vansinnig och springer efter Tyra, tar tag i henne hårt så att hennes dyra 

jacka går sönder och hotar henne med att hon ska ”se på loco” om hon någonsin säger 

så där till henne igen. Sasha är medveten om att hon gick över gränsen och att hon 

kommer få lida för det hon har gjort, men hon inte bryr sig om det (s. 127). Sasha 

 

43 Ibid., s. 139–140. 

44 Ibid., s. 59. 

45 Ibid., s. 126. 
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beskriver aldrig varför hon blev så fruktansvärt arg, men som läsare kan man förstå 

att Tyras ord är Sashas största skräck, att bli deprimerad och konstig som sin mamma. 

Trots Tyras beteende berättar aldrig Sasha för någon vad det var Tyra sa där i parken, 

och när hennes pappa frågar henne om vad som hände säger Sasha bara att Tyra var 

dryg och att hon reagerade med ilska istället för att bli ledsen (s. 136). Även när Märta 

frågar så säger Sasha bara att Tyra var elak (s. 155) vilket visar på hur Sasha inte kan 

öppna sig kring sin oro för att hon, liksom sin mamma, är sjuk vilket visar att hon är 

ensam i sin oro och i sitt tvivel för vem hon är och vem hon ska bli.  

När Sasha är på ett andra möte hos Linn får de två vara själva och efter en lång 

tystnad blir det ändå ett samtal som förändrar berättelsens riktning. Sasha frågar vilka 

knep det finns för att inte känna känslor. När Linn förklarar att det inte går att ta bort 

känslor utan att det handlar om att hitta ett sätt att kunna stå ut med dem blir Sasha 

besviken. Hon förstår sedan att Linn tror att Sasha känner en massa känslor hon inte 

vill känna och säger därför att hon frågar åt en kompis eftersom hon inte vill verka 

onormal (s. 146). Sashas syn på vad en individ är på vissa sätt onyanserad då hon 

verkar se på individen som antingen normal eller inte, och hon vill till varje pris vara 

normal, till skillnad från sin mamma.  

När Sasha tänker tillbaka på dagarna efter självmordet var det enda hennes pappa 

gjorde att städa. Han sorterade högar i vardagsrummet med det som skulle sparas, 

slängas och ges bort. Han var arg på mamman för det hon gjort och Sasha tyckte att 

det var orättvist att vara arg på någon som var sjuk och nu död (s. 130). Sasha själv ser 

mammans död som något som hennes mamma inte kunde hjälpa, men tänker att hon 

själv kunde ha påverkat utfallet.  

I berättelsen framställs pappan Abbe med sina fel och brister. Abbe är skör och vet 

inte alltid hur han ska hantera den situation han befinner sig i, och han känner att han 

behöver hjälp för att kunna hjälpa sin dotter. Det visar sig vara nödvändigt för att 

Sasha ska förstå sin egen sorg och sina egna behov. Abbe behöver ta hjälp utifrån, från 

det stora kollektivet, och det är genom den hjälpen som han sedan, som individ, kan 

stötta och hjälpa sin dotter. 

Sasha kan inte berätta för sin pappa om vad hon känner eftersom hon inte vill göra 

honom orolig men det förändras i slutet av berättelsen när de kommer nära varandra. 

Pappans råd och tankar blir viktiga för Sasha, och jag tolkar det som att Sasha får vara 

barn igen och inte längre behöver ta ansvar för sin pappas sorg och sin mammas död. 

Mammans död går från att vara det som splittrar kollektivet till att göra det mer 

sammansvetsat än tidigare. 

Sasha upplever en gemenskap tillsammans med djur. Hon älskar att vara i parken och 

hälsa på hos kaninerna och trivs med att få prata med dem och är observant på deras 

behov. Sasha verkar också uppleva en samhörighet och ett samförstånd med 

kaninerna, som när hon beskriver att en av kaninernas mamma dog av rädsla. 
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Rovdjuret gjorde inte ens något mot henne, för hon hade inga skador. 

Hon bara såg det och blev så rädd att hjärtat slutade slå. Ibland tänker jag 

att mamma också blev ihjälskrämd. Fast inte av något rovdjur precis. Mer 

av livet.46 

Sashas kärlek för djur gör att hon alltid har drömt om att få ha en egen hund. Men när 

hon får ett kort på en valp i födelsedagspresent och får veta att hon ska få en egen 

valp måste hon tacka nej. Det är en viktig händelse i boken eftersom Sasha, trots att 

hon alltid drömt om en hund, inte kan ta emot den. 

En hundvalp som skulle vara min, bara min. En liten valp som jag skulle 

pussa och krama och lära att sitta och rulla runt och göra high five med 

tassen.  

Men.  

Plötsligt är det som om någon häller en hink iskallt vatten över mig. En 

valp. Klart jag inte kan ta hand om en valp. Det skulle inte gå.  

Punkt 2. Försök inte att ta hand om något som lever.47 

Hunden blir central i boken eftersom det är så tydligt att Sasha egentligen vill ta emot 

den, men inte kan på grund av den strategi hon har gjort för att kunna leva. Hon 

återvänder ofta till valpen och är arg för att hon inte kan ta hand om den. 

Sashas stora mål är att slutföra punkt 7. När Sasha har sitt första uppträdande på 

stand up-scenen går det först motigt och hon är fruktansvärt nervös. Men sedan 

lossnar det och det blir succé. Publiken kommer igång och exploderar av skratt. 

Ännu mera skratt! Och det är då jag hör det. Pappas skratt! Pappas 

varma, fina pappaskratt! Jag tittar ner mot honom. Och nu har jag vant 

mig vid lamporna, jag ser hans ansikte tydligt. Han ler, han ler med hela 

ansiktet, och alla bekymmersrynkor är borta, bara skrattrynkorna finns 

kvar.48 

Pappans skratt är viktigt för Sasha, det är då hon har nått ett viktigt mål -att få sin 

pappa att skratta. Efter uppträdandet får hon beröm för sin fantastiska insats, men när 

hon kommer ut på gatan försvinner all glädje. Sasha har klarat av alla punkter 

(förutom att inte tänka för mycket), hon fick publiken att skratta men det får ändå inte 

hennes mamma att börja leva igen. Sorgen får Sasha att ramla på marken, och sedan 

känns det som att hon aldrig mer kommer kunna resa sig upp (s. 173). 

Efter uppträdandet stannar Sasha och hennes pappa hemma en vecka. Sasha gråter 

och gråter och trots att det är fruktansvärt jobbigt för henne är det ändå som om 

klumpen i henne blir mindre och hålet i magen är inte lika stort och svart som förut  

(s. 180). Sasha och hennes pappa pratar om sorgen, och även om ingen av dem riktigt 

vet hur de ska göra så kommer de ändå närmare varandra och mammans död. Det är 

 

46 Ibid., s. 20. 

47 Ibid., s. 45. 

48 Ibid., s. 168-169. 
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när pappan har hört Sasha prata om listan i sömnen som hon visar listan och förklarar 

hur hon har tänkt. Pappan beskriver att han ser många sidor av mamman i Sasha och 

att mamman inte jämt var deprimerad. När de tillsammans tittar i fotoalbum från 

Sashas barndom kan Sasha se att hennes mamma inte alls varit sjuk hela tiden, och 

hennes pappa förklarar att han blev kär i henne för att hon var en av de roligaste 

människorna han någonsin träffat (s. 186). Från att Sasha har tänkt sin mamma som 

ständigt ledsen och en person som fick andra att gråta förstår hon att hon, liksom 

Sasha själv, älskade att underhålla och fick människor på gott humör. 

Vid nästa besök hos Linn berättar Sasha att hon känner att självmordet är hennes fel, 

och att hon borde ha gjort något mer (s. 189f). Efter att Linn förklarat att hon inte har 

någon skuld i depressionen eller självmordet och att Sasha måste tillåta sig att sörja 

öppnar sig Sasha på riktigt för Linn. Besöket slutar med att de båda gråter på golvet 

och Sasha har äntligen fått prata om sina innersta känslor och rädslor.  Mötet med 

Linn gör att Sasha har förstått att hennes mamma behövde professionell hjälp och hon 

förstår att hennes mamma kommer vara med henne och att hon alltid kommer vara 

hennes mammas barn. Det kollektiv som en gång fanns kommer finnas kvar, trots att 

en av dem inte längre lever.  

I berättelsen väcker Abbe henne en morgon och säger att de ska göra en utflykt. De 

åker bil till en gård på landet och det är där hundvalpen Fudge finns. Sasha får själv 

bestämma hur hon ska göra, och hennes pappa säger att ska stötta henne vad hon än 

väljer. I Sashas huvud är det kaos, och hon tänker att hon måste komma fram till det 

rätta svaret på ett logiskt sätt. Hon ska skriva ett meddelande till Märta, men råkar 

istället skriva in ”Fudge” i sökrutan. Då dyker ett gammalt meddelande upp från 

hennes mamma, där det står att hennes mamma ska köpa fudge till henne för att 

antingen fira eller trösta henne efter ett matteprov. Sasha läser sms:et gång på gång 

och hittar andra sms som hennes mamma har skrivit. 

Plötsligt minns jag mamma när hon fortfarande så mycket var min 

mamma. När hon frågade hur det gick på prov, gick till min favoritaffär 

och köpte fudge och skickade pussar och kramar och hjärtan. När hon 

oroade sig för min mage, bad om ursäkt när hon varit sur och skrev att 

hon saknade mig. Eller bara tramsade. Och jag inser. Mamma HAR ju 

tagit hand om mig. Hon har ju tagit hand om mig alldeles fint. Det är inte 

så att hon misslyckats. Punkt två på listan har varit fel från början.49 

Sasha förstår att hennes mamma visst lyckades ta hand om henne och andra 

människor i sin närhet. Hon var deprimerad, men inte alltid. Att ta emot hunden är en 

symbol för hur Sasha också omfamnar de känslor som hon bär på efter självmordet. 

Vändningen handlar inte bara om att acceptera och omfamna döden och vad den 

innebär, utan också om att omfamna livet och att inte begränsa sig själv och sina egna 

behov på grund av skam, skuld och sorg. Det kan också ses som hur kollektivet måste 

få leva vidare, trots en individs tragiska dödsfall. Sasha har tänkt att hon måste 

begränsa sig, och att hennes enda chans att kunna leva är att ta avstånd från både sin 

 

49 Ibid., s. 211. 
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mamma och sig själv, men förstår att det är i själva sökandet och accepterandet av 

både sig själv och andra som både individer och kollektivet kan fungera.  

Boken slutar med att Sasha besöker sin mammas grav. Hon berättar om listan som 

hon trodde var det enda sättet för henne att kunna leva på. Det sista som sker i 

berättelsen är att Sasha ska göra en stand up-show för sin mamma vid graven, under 

tiden som hennes pappa promenerar med hundvalpen runt kyrkogården. Sasha har 

blivit en ”Comedy Queen”, som är den sista punkten på hennes lista, men istället för 

att ta avstånd från sin mamma har hon kommit nära henne och accepterat deras 

samhörighet. På det sättet har hon förverkligat sig själv men inte brutit med sitt gamla 

jag, och hon har också tillåtit sig själv att vara en del av något större, av en 

gemenskap. Hon har släppt in sin pappa och varit ärlig mot honom. 

Boken börjar med en individs berättelse om sig själv och listan, men avslutas vid 

gravstenen i en gemenskap och samhörighet och inte minst en förståelse för 

människors komplexitet. Sasha utvecklas till att som individ tillåta sig själv att göra 

saker som hon mår bra av och också våga visa sin svaghet för andra. Sasha utvecklas 

till att båda släppa in andra människor i sitt inre, och att också vilja vara en del av sin 

mamma, och att låta hennes mamma vara en del av henne. Sasha har inte bara förlåtit 

och börjat acceptera sin mammas död, hon har också förstått att hennes mamma hade 

förmågor och egenskaper men som inte alltid märktes på grund av depressionen. 

I början av boken tänker Sasha att det är hon som individ som måste lösa de jobbiga 

tankarna och problemen, och hennes strategi är att trycka bort känslorna. Hon vill inte 

prata med någon om hur hon på riktigt upplever det, eftersom det också skulle betyda 

att hon måste tänka, vilket hon förtvivlat försöker att inte göra. Trots att hon är ett 

barn upplever Sasha att det är upp till henne som individ att hitta lösningar. Sasha är 

samtidigt i stort behov av en samhörighet. Det är i och med att Sasha inte själv orkar 

vara en ensam individ som hon också tillåter sig att bli en del av ett kollektiv. När hon 

till slut öppnar sig för psykologen Linn förstår hon att hennes mamma behövde 

professionell hjälp och att Sasha själv inte kan ta på sig ansvaret för mammans 

sjukdom och död.  Sasha behöver själv hjälp och verktyg för att kunna leva med 

känslorna istället för att trycka bort dem och hon blir till slut en del av ett kollektiv där 

människor behöver varandra istället för den individualist hon är i bokens början. 

Avslutningsvis kan boken tolkas som ett barns sätt försök att göra sig fri från 

kollektivet samt en förståelse av behovet till ett kollektiv för att kunna gynnas som 

individ.  När mamman inte längre finns är hon inte längre i ett kollektiv, men 

eftersom samhörigheten med hennes mamma finns kvar, genom alla minnen och hur 

andra pratar om det, tänker Sasha att hon måste göra sig fri från samhörigheten med 

mamman. Att bli stand up-artist blir det ultimata steget till att bli en egen individ, och 

hon är villig att arbeta hårt för det. Sasha tänker sig att hon som individ, kan skapa en 

ny gemenskap där mamman inte ska finnas med, och allt ska vara annorlunda. I slutet 

på boken kommer ändå Sasha närmare sin mamma, och hon vill ha sin mamma i sitt 

liv igen. 

I slutordet i berättelsen skriver författaren hur hennes förhoppning är att självmord 

och psykisk ohälsa ska vara mindre tabubelagt, och att människor ska våga och kunna 

prata om hur de mår. Slutordet avslutas med information om var man kan vända sig 

när man behöver prata med någon. Jag läser berättelsen om Sasha och även 
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författarens slutord som en vilja att människor ska våga vara en del av det kollektiva, 

och att vissa delar i livet är omöjligt för oss människor att klara av ensamma som 

individer. 

Den syn på relationen mellan individen och kollektivet som framstår i analysen av 

Comedy Queen kan betecknas som en strävan efter att frigöra sig från kollektivet och 

att klara sig själv samtidigt som det också är den självständigheten som riskerar att 

begränsa individens frihet och självbestämmande. Boken skildrar en strävan efter 

individens frigörelse och samtidigt behovet av kollektivets hjälp och stöttning för att 

skapa en individuell frigörelse.   

4.3 Falafelflickorna 
Falafelflickorna är skriven av Christina Wahldén och kom ut år 2018. Boken handlar om 

Hawa som bor i en förort, och är ett, så kallat, problemområde. Hawa bor med sina 4 

småsystrar, sin lillebror, sin mamma och sin pappa i en tvåa. Mamman väntar 

tvillingar, och Hawa, som är äldst av syskonen, får sköta om både småsyskon och 

hushållet, speciellt då mamman mår dåligt under graviditeten och pappan arbetar 

skift som taxichaufför. Hawas dröm är att bli polis och hon läser ofta på polisens 

hemsida om vad som krävs för att man ska kunna arbeta som polis. Hawa tänker att 

polisyrket kanske är för svårt för henne, till exempel kan hon inte simma och hon vet 

inte hur hon ska ha råd med körkort. Som ett första steg har Hawa startat en 

detektivbyrå. Men Hawa får mycket svårare uppdrag än hon hade kunnat föreställa 

sig och blir indragen i unga tjejers förtryck i hederskultur. 

Det finns flera motiv i Falafelflickorna. Ett motiv i boken är vänskap och tillit, ett annat 

är utanförskap och makt. Ett viktigt motiv är hedersförtryck, men boken skildrar 

framförallt det mod som Hawa visar, och just mod skulle jag beskriva som bokens 

tema och huvudmotiv. 

Falafelflickorna är skriven i jag-form och Hawa är den som beskriver vad hon själv ser 

och vad hon tänker. 

Boken börjar en bit in på sommarlovet, och Hawa är uttråkad. En del kompisar har 

åkt iväg men hon är hemma hela sommaren och har inga planer. Så förändras allt när 

bibliotekarien Barbro, som Hawa ofta träffar, frågar om hon kan passa hennes schäfer 

Bilbo under en månad när hon är på semester i Indien. Hawa blir glad och känner sig 

behövd och viktig och hon får nyckeln till biblioteket. Hon får inte släppa in någon 

som hon inte känner i biblioteket men ska ge mat och vatten till Bilbo och gå ut med 

honom några gånger om dagen. 

Barbro känner till Hawas situation och menar att det kan vara skönt för Hawa att ha 

ett ställe att få vila upp sig på och få komma hemifrån. 
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Hon vet ju hur jag har det. Med mamma som hela tiden bråkar och är 

missnöjd och med alla mina småsyskon. Inte en lugn stund. Alltid något 

som ska tvättas eller lagas eller fixas. Det finns ingen tid för mig där. 

Ibland känns det faktiskt som om det inte finns någon plats för mig heller. 

Barbro vet det.50 

Att Hawa upplever att hon inte får det utrymme som hon behöver är tydligt i boken 

samt att hennes klasstillhörighet gör att hennes förutsättningar är begränsade. Hawa 

är driftig och begåvad och det är inte hennes personliga egenskaper som gör henne 

begränsad, utan den sociala, ekonomiska och kulturella tillhörigheten. När hennes 

område har beskrivits som ett problemområde av media förstår Hawa vad de menar, 

men hon är också kritisk till den negativa beskrivningen. Hon håller med om att en 

del människor inte får välja sina liv själva och blir tillsagda vilka de får träffa, vad de 

får ha på sig och vad de inte får göra. Hon vet också att en del människor i hennes 

område har det svårt och att en del är rädda för att gå ut på kvällen och människors 

misstänksamhet mot polisen gör att de aldrig skulle anförtro sig till dem om något 

hemskt hände. Samtidigt är det ändå Hawas hem som hon inte skulle byta bort, och 

hon tror att pengar och status inte automatiskt gör människor lyckliga.   

Ibland har jag åkt in till stan, sett de fina husen med blommor i fönstren 

och ungarna som bara har märkesgrejor och nya mobiler. Jag antar att det 

kan vara så. Men det är inte trevligt där. Det är inte säkert att man mår 

bra och är lycklig bara för att man har en ny mobil. Här finns mina 

vänner, eller i alla fall mina klasskompisar. Jag hinner inte träffa vänner så 

mycket.51 

Hawa är medveten om att de lever i ett parallellt samhälle och att det finns mycket 

som är negativt. Hennes möjlighet till att träffa vänner är begränsad eftersom hon 

behöver ta ett så stort ansvar i familjen, och hon är trött på att ta hand om sina bråkiga 

småsyskon och allt hushållsarbete. Samtidigt så känner Hawa att det finns en 

samhörighet mellan människorna i samhället, och ett slags samförstånd dem emellan. 

Halima är en viktig person i berättelsen. Halima går i Hawas klass och kommer fram 

till Hawa när hon är på torget och har sin detektivbyråskylt framme.52 Hon ber om 

hjälp för att slippa bli bortgift med sin äldre kusin, och Hawa förstår att det är en 

allvarlig situation och tar henne till biblioteket där hon får berätta om sin situation 

utan att någon kan höra. Hawa bestämmer sig för att skydda Halima och hon får 

gömma sig i biblioteket. Hawa spanar på Halimas föräldrar och får även möta 

Halimas bror, som har fått order att vakta och skydda sin syster. Biblioteket blir bådas 

hem då Hawa bestämmer sig för att bo där tillsammans med Halima eftersom hon 

inte vill lämna henne ensam. Det är på grund av Halimas fruktansvärda situation som 

hon kontaktar Hawa. När Halima och Hawa sitter och dricker av Barbros rooiboste i 

 

50 Christina Wahldén, Falafelflickorna Stockholm 2018, s. 13. 

51 Wahldén 2018, s. 59. 

52 Ibid., s. 23.   
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biblioteket föreslår Halima att de skulle kunna ha en detektivbyrå tillsammans, och att 

Halima kan vara hennes sekreterare och spanare. Hawa lockas av tanken och tänker 

att det är bra med en kollega och att två alltid tänker bättre än en, men att de först 

måste se till att Halima inte blir bortgift (s. 48). 

Leia är en lite äldre tjej som också söker skydd i biblioteket, efter att Falafalemannen, 

som säljer mat på torget och är en vän till Sasha, har hänvisat henne till Hawa. Leia är 

tillsammans med Rut och de har blivit påkomna av Leias pappa när de hånglat. De är 

båda hotade och jagade och Leia får också bo i biblioteket. Senare kommer även Rut 

till biblioteket, med svåra skador efter att ha blivit allvarligt misshandlad av Leias 

pappa. Hon har väldigt ont, men de vågar inte söka vård av rädsla för att bli 

upptäckta.  

Halima och Hawas relation utvecklas till en vänskap och även om Leia och Rut är nya 

bekantskaper och lite äldre utvecklas även deras relation till en vänskapsrelation. 

Hawa är först skeptisk till Leia och Ruts kärlek till varandra och vill att de ska sova på 

olika ställen i biblioteket, men mest för att hon förstår att deras kärlek är farlig på 

riktigt i det kollektiv som de är en del av. När deras vänskapsrelation utvecklas vågar 

Hawa fråga Leia om hon alltid har vetat att hon gillar tjejer. När Hawa får mer 

kunskap om Leias liv och sexualitet blir hon också öppnare och mer förstående. 

Igenom hela berättelsen är Hawa orolig för andra människors ensamhet och utsatthet. 

Men hennes oro gör henne inte passiv, utan istället är Hawa lösningsinriktad, men 

upplever också en maktlöshet när hon förstår att hon inte kan förändra vissa saker och 

strukturer. 

En kväll brinner en bil i samhället och det visar sig att en person avlidit i bilen.  I 

samhället går många rykten om vad som hänt och vem personen var. Hawa läser 

sedan i en gratistidning på torget att tre män är åtalade misstänkta för att ha dödat 

mannen i bilen, som blivit skjuten. Mordet var en del av ett gängkrig och de 

misstänkta hade inte varit samarbetsvilliga med polisen. 

Han som hade dödats hade tackat nej till skydd från polisen. 

Skyddsvästen hade han köpt själv på nätet. Den billigaste kostar knappt  

1 000 kronor. Det är svårt att skydda en person som inte vill bli skyddad.53 

Hawa förstår det utanförskap som människor känner i samhället, men tycker att det 

är oroande att människor inte vågar lita på polisen. Hawa ser en poliskvinna som hon 

blir nyfiken på men tar inte kontakt med henne först (s. 63). Andra gången hon ser 

henne går hon fram och frågar henne om polisyrket. De pratar och polisen presenterar 

sig som Alex, men Hawa vill inte säga vad hon heter eftersom hon är inte helt säker 

på att hon kan lita på henne (s. 77–78).   

Polisyrket och Hawas dröm om att bli polis är centralt hela boken igenom. Varje 

kapitel inleds med ett citat hämtat från Polisens hemsida, och Hawa analyserar 

samhället utifrån det som kommer att krävas av henne som polis. Till exempel vet hon 

att hon som polis måste skydda en demonstration med främlingsfientliga åsikter, 

vilket hon tycket är svårt på grund av sin egen bakgrund. Hawa har flytt från Somalia 

tillsammans med sin familj, och hon vet att det finns många människor som tycker att 

 

53 Ibid., s. 119. 
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hon inte borde vara här. Flykten är en orsak till att hon inte kan simma, hon drabbas 

av panik i vattnet när hon tänker på resan över havet, människorna som dog och 

flytvästar som inte fungerade. Den man som de hade betalat för att få åka med i båten 

slängde i mamman, tillsammans med lillasyster Idil i det djupa havet för att båten var 

för tung och Hawa fick panik och tappade balansen och föll ner i vattnet. Ingen av 

dem kunde simma men pappan lyckades rädda mamman och Idil och en okänd man 

hoppade ner i vattnet och räddade Hawas liv, och de blev sedan räddade av Läkare 

utan gränser som gjorde det möjligt för familjen att påbörja ett liv tillsammans på en 

tryggare plats.  

Hawa har tidigare stött på djupa orättvisor och vet hur både enskilda individer och 

system kan begränsa och förstöra människors liv. Men hon är också medveten om att 

enskilda individer och människor som samarbetar kan förändra och rädda människor 

och skapa ett bättre liv för andra och varandra. 

Hawa uppskattar människors mod vilket hon bland annat beskriver när hon är på 

badhuset (s. 77). Hon ser en pojke som har blivit utsatt för tortyr och har små ärr över 

hela ryggen. Hawa liknar det vid tjejer som skurit sig men som ändå visar upp sina 

armar. Hawa tycker att det är modigt när människor inte skäms över sin historia. 

Hawa analyserar världen omkring sig, och försöker förstå varför samhället ser ut som 

det gör. Hon har frågorna, men inte alltid svaren, vilket gör att berättelsen är 

inkluderande i förhållande till läsaren som själv får möjlighet att fundera och försöka 

hitta svaren. Till exempel beskriver Hawa miljön kring torget och undrar själv varför 

det bara är män som sitter på cafét, men aldrig några kvinnor eller barn. Som vuxen 

läsare kan man förstå, utifrån Hawas situation och hemförhållande, att det kan bero 

på den kulturella, sociala och ekonomiska kontexten där kvinnorna är mer hänvisade 

till hemmen, direkt eller indirekt. 

De fyra tjejerna lever farligt i biblioteket, och Hawa är den enda som lämnar 

byggnaden. Hawa är i konflikt med sig själv kring de beslut som hon måste ta. Hon 

upplever att hon å ena sidan är naiv som försöker skydda Leia, Rut och Halima från 

det som är farligt på riktigt. Å andra sidan upplever hon inte att de har något annat 

val och hon förstår också att hon gör rätt som hjälper dem. När hon går ut är hon 

uppmärksam och tvingas ljuga och ta omvägar. Hon måste ta ställning till vilka hon 

kan lita på i sin omgivning. När hon är ute och springer med hunden en kväll träffar 

hon några killar som gömt sig i en klubbstuga (s. 53). De är ensamkommande barn 

från Afghanistan och de har fått avslag för att få stanna i Sverige. Den ena killen, 

Waleed är orolig när han nu ska skickas tillbaka till Kabul där han inte känner någon. 

Sasha får Waleeds nummer ifall hon någon gång behöver hans hjälp vilket hon sedan 

kommer att behöva. 

Hawa och Halima ljuger om att de sover hos varandra, men Halimas familj förstår att 

det inte är sant och Halimas kusin som väntar på att gifta sig med henne, kommer till 

biblioteket för att få ut Halima därifrån. Hawa hör av sig till Falafelmannen och 

Waleed som räddar situationen och lyckas få mannen att tro att biblioteket är stängt 

och att Halima inte finns i närheten (s. 84–86). Hawa är tacksam för deras agerande, 

som hon följer inifrån biblioteket, och att de riskerade sin egen säkerhet för att hon 

bad om hjälp. Hawa har återigen blivit hjälpt och räddad, och hon förstår att det finns 

en godhet, och att människor kan förändra när de går samman och hjälper varandra. 



 

34 

Hawa förstår att både Halima, Rut och Leia måste få skydd. Hawas familj vet att hon 

ljuger om var hon är, och Halimas familj letar efter henne överallt. Rut har fortfarande 

ont och både hon och Leia behöver ett bättre skydd. Leia får hotfulla sms från sin 

pappa om att han ska döda henne. När Falafelmannen en dag kommer med mat till 

biblioteket ber Hawa honom att säga till Alex att komma dit (s. 90). Alex kommer och 

de andra tjejerna är skeptiska till henne men förstår att hon är på deras sida. Alex 

skickar dit en civil polisbil och de tre tjejerna får följa med för att få skydd på en 

tjejjour och Alex och Hawa blir ensamma på biblioteket. 

– Alltså, det var väl dumt det där med att jag trodde att jag skulle kunna 

hjälpa dem, säger jag.  

– Men de fick ju andrum här. Det var ju ganska smart, säger Alex.  

Jag nickar. 

– Och när du kände att ni inte kunde klara det själva bad du om hjälp. 

Ibland måste man ta hjälp av andra, säger Alex.54 

Hawa får inte veta var någon av tjejerna är, så att hon slipper ljuga när någon frågar 

efter dem. Hon och Halima skriver till varandra men Leia och Rut får hon inte tag på. 

Hon tänker att hon gillade dem mycket och vill veta hur det går för dem.  En dag får 

Hawa ett vykort från dem där de tackar för hon hjälpte dem, och berättar att de ska gå 

på Pridefestivalen (s. 117). Hawa googlar för att få veta mer om Pride och blir glad 

över att de inte är ensamma. Leia och Rut är individer som inte blev accepterade i det 

samhälle som de levde i. Vykortet till Hawa visar att de har fått en gemenskap, och att 

de både kan leva tillsammans med varandra och också få vara en del av kollektiv där 

de inte längre behöver ljuga om sin kärlek. 

Biblioteket är tjejernas skydd i berättelsen men symboliserar också den situation och 

det samhälle som de lever i. På biblioteket finns det få regler att förhålla sig till. Hawa 

har bestämt att de endast får äta i köket och de är noga med att städa undan efter sig 

och vara rädda om böckerna, men i övrigt så är det en miljö där tjejerna har rätt till att 

uttrycka sig och vara sig själva, vilket skiljer sig mycket från världen utanför. På 

biblioteket är de omgivna av böcker som både lär dem nya saker och ger dem 

möjlighet till att drömma sig bort och förflyttas till andra världar. Biblioteket står för 

kunskap, och tjejerna vet att det hedersförtryck som de upplever inte är rätt. Kunskap 

blir deras vapen, det är tack vare att de vet sina egna och andras rättigheter som 

Hawa vågar ta kontakt med poliskvinnan Alex och de hamnar under samhällets 

skydd. 

Alex följer med Hawa hem till lägenheten när hon, dagen efter att tjejerna åkt, ska 

lämna biblioteket. Alex vill veta att Hawa kommer hem säkert och hälsar på mamman 

och berättar att Hawa har varit väldigt modig. Alex blir upphämtad av en polisbil och 

vinkar till Hawa. 

 

54 Ibid., s. 98. 
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Jag tittar efter bilen som det står POLIS på. Kompis med en polis. Det 

finns många här som skulle spotta på mig för det. Ändå: jag vill göra bra 

saker, jag vill göra skillnad. Jag måste bara lära mig hur allt funkar först.55 

Förtroende och tillit är återkommande motiv i boken, och Hawa väljer noggrant ut 

dem som hon vågar anförtro sig åt och kan lita på. Att Falafelmannen, Waleed och 

polisen Alex är de som hon väljer att lita på är ingen slump. Falafelmannen finns alltid 

på torget, är alltid vänlig mot Hawa och får henne att känna sig behövd och sedd. Han 

ser, liksom Hawa, det som sker runt om på torget, och Hawa verkar uppleva att det 

finns en samhörighet dem emellan för att de observerar människorna runt omkring 

dem. Även om Hawa inte ger sitt nummer till Waleed eller berättar om hennes 

situation och deras gömställe tar hon ändå kontakt med honom när hon och tjejerna 

befinner sig i knipa. Waleed står utanför samhället eftersom han tillsammans med 

sina vänner har fått avslag på att få stanna i Sverige. Hawa upplever att han också 

tillhör det utsatta, precis som hennes vänner som behöver skydd. Hawa litar till sist 

även fullt på Alex, och vågar ta emot hjälp så att tjejerna ska få ett säkert skydd.  Alex 

är ogillad av de flesta i samhället eftersom hennes yrke är så hatat. Hawa däremot, vill 

komma nära både Alex och polisyrket, och är på hennes sida och litar på henne. Både 

Falafelmannen, Waleed och Alex är personer som på olika sätt står utanför det 

kollektiv som Hawa upplever som hotfullt. 

Hawa är en kunskapssökande person, och vill förstå världen bättre. I berättelsen följer 

hon den verkliga händelsen där en 6-åring försvann sommaren 2016. Hawa är orolig 

för hur det ska gå för barnet och när det sedan rapporteras om att barnet kommit 

tillrätta är Hawa tacksam och glad. När det visar sig att barnet kunde räddas av 

hunden Attack och hans hundförare söker Hawa information om vad som krävs för 

att bli hundförare, och boken avslutas med att Hawa har bestämt sig för att det är just 

det hon ska bli. 

Händelsen med 6-åringen som Hawa följer kan också tolkas som en skildring av hur 

människor värderas olika. När sexåringen hittades i skogen står det i tidningarna att 

”hela skogen jublade”(s. 101). Hawa känner till barn i sin omgivning som far illa, och 

hon själv har lämnat sitt hem, men hennes familj är knappt orolig för hur hon har det. 

Och Halimas familj söker efter sin dotter och syster, men inte av oro för var hon är, 

utan av ilska för att hon skämmer ut familjen. Hawa tänker också på pojkarna i 

klubbstugan, som gömmer sig och som ingen bryr sig om. Hawa skildrar det 

parallella samhälle som hon själv tillhör samtidigt som hon också är medveten om det 

som sker utanför, vilket gör hennes egna utanförskap ännu större. Hawa är medveten 

om barns rättigheter och i skolan har de läst om barnkonventionen vilket också är en 

anledning till att hon är öppen för Leia och Ruts kärlek. Även om hon först tycker att 

det är märkligt att de är lesbiska och inte är säker på att de kan bli hennes vänner så 

vet hon att alla människor är lika mycket värda och ska bli respekterade. Hon tycker 

att det är svårt, men det märks i boken att hon ändå styrs av värderingar kring allas 

lika värde, och hon försöker att själv agera efter dem. Det visar sig även i hennes 

bemötande med Amer, Halimas bror. Hawa är först arg på honom och tycker att han 

 

55 Ibid., s. 111. 
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är hotfull. Men när hon träffar honom efter att Halima blivit omhändertagen förstår 

hon att också är ett offer för hederskulturen och inte har möjlighet att ta individuella 

beslut kring sitt liv.  Hawa berättar för Alex om Amers situation och även han får 

hjälp till ett skyddat boende (s. 110–111). 

Hawas familjesituation förändras genom berättelsen. Inledningsvis känner hon sig, 

som tidigare beskrivits, utanför och upplever att det varken finns tid eller plats för 

henne. När hon sover på biblioteket så visar hennes familj väldigt lite oro för var hon 

är och hur det är med henne. När tjejerna har blivit hämtade från biblioteket vill 

Hawa sova en natt till på biblioteket och skriver till sin mamma att hon ska komma 

hem dagen därpå. Mamman svarar att hon är välkommen och att de älskar henne. 

Men Hawa vet inte om hon kan lita på dem, och tänker att det också kan vara en fälla 

och att hon kommer bli slagen och utskälld för att hon varit ouppfostrad och inte 

hjälpt till. Hawa tänker att det är säkrast att Alex följer med henne tillbaka nästa dag, 

vilket hon också gör. 

Det är inte första gången som Hawa tvivlar på sin familj. När Halimas familj har 

bestämt att Halima ska giftas bort funderar Hawa kring hur hennes egen familj 

tänker. 

Jag funderar på hur det blir med mig. Kommer mina föräldrar att gifta 

bort mig? Jag har inte tänkt så mycket på det där. Jag skjuter det ifrån 

mig. Jag tror att jag kan lita på dem, men hur vet jag det, egentligen? Hos 

oss är det mesta rörigt. Pappa jobbar jämt och mamma kommer inte orka 

någonting förrän tvillingarna är födda och har hunnit bli lite äldre. De 

borde ge min en frist i alla fall. I bästa fall glömmer de bort att gifta mig. 

Och inte mig emot.56 

Samtidigt som Hawa är noga med vad som är rätt och fel är hon också förstående för 

människors olika syn och att människor styrs av den kollektiva kompassen snarare än 

deras individuella moral. Hon förstår att människors agerande beror på deras syn på 

världen. När Hawas mamma får veta att polisen blivit inkopplade och att både 

Halima och hennes bror Amer har blivit omhändertagna tycker Hawas mamma att 

det är en stor sak att barnen har lämnat sin familj och att polisen blivit inkopplad. 

 

– Jag vet. Det är en stor sak att tvinga någon att gifta sig mot hennes vilja 

också. Det är ett brott, säger jag.  

 

Mamma sitter tyst. Jag vet ju att mamma och pappa inte valde varandra 

själva. Men de är i alla fall inte kusiner. Och släkten är inte här, så de är 

lite friare än de skulle varit annars.  

– Jag är ledsen om du inte vet var hon är, säger mamma.  

– Det är jag också.57

  

 

56 Ibid., s. 39. 

57 Ibid., s. 115. 
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Mamman förändras i boken och från att hon knappt ser eller bryr sig om Hawa verkar 

hon förstå sin dotters situation och hennes behov. Familjen får hjälp av socialtjänsten 

och ska få en enrummare som ligger vägg i vägg med lägenheten (s. 124). Hawa är 

orolig för att det är hon och systrarna som ska få bo i lägenheten och tänker att hon 

kommer få fortsätta att hålla reda på sina yngre syskon. Men istället bestämmer 

Hawas mamma att hon och tvillingarna ska få bo i ettan och resten av familjen i den 

större lägenheten, och att de ska ordna så att Hawa får ett eget hörn där Hawa får vara 

ifred. Även om Hawa är medveten om att hon kommer få städa och ta ett stort ansvar 

i lägenheten är hon väldigt glad och tacksam över att hennes mamma har förstått vad 

hon behöver. Hawas glädje över att mamman har tagit hänsyn till Hawas behov visar 

betydelsen över att få bli sedd som individ i den kollektiva gemenskapen.  

Hawa utvecklas mycket i boken och får mer självförtroende och en ljusare syn på 

framtiden. Från att hon i början av boken är tveksam till att hon kan bli polis är hon 

sedan fast besluten om att bli polis och hundförare. Trots sin rädsla för vatten och den 

panik hon känner för det sedan flykten går hon till badhuset och tränar på att simma 

och lär sig dyka med simläraren Dinas hjälp. 

Hawa får mycket beröm från de som vet vad hon har gjort. När Alex följer med Hawa 

till lägenheten för att se till att hon kommer hem säkert berättar Alex för mamman att 

Hawa har varit väldigt duktig och klok och att hon har hjälpt tre unga människor som 

drabbats av allvarliga brott. Även om mamman i stunden inte verkar bry sig speciellt 

mycket verkar det ändå vara en del som gör att mamman förändras. 

Hawa träffar Falafelmannen en av sommarens sista varma kvällar vid hans vagn  

(s. 120). Han berättar att han ska åka till Paris och gå på kockskola, och vill fira och 

säga hejdå innan han åker. Hawa bjuder in Barbro och sin familj, som för 

ovanlighetens skull har tid och möjlighet, och de alla samlas samma kväll och har 

picknick. 

– Ni har en dotter ni kan vara stolta över, säger Barbro.  

– Så bra, säger mamma.  

– Ni har en dotter ni verkligen kan vara stolta över, säger Falafelmannen 

och tittar på mig.  

– Så bra, säger pappa och nickar.  

 

Det kanske blir bra ändå. Vi kanske blir vänner igen allihop. 

 

Vi hurrar för den där kockskolan i Paris.  

 

Jag tänker på Halima och Leia och Rut, jag önskar att de hade varit här 

nu. Jag saknar dem.58 

Picknicken är viktig i boken, det är ett slags avslut på den viktiga sommaren, och när 

de sitter där är det en positiv gemenskap där alla är vänner och respekterar varandra.  

Dessutom får Hawa beröm, och Hawa vill bli omtyckt av sin familj, och gemenskapen 

skapar ett framtidshopp om att Hawa kanske ändå blir respekterad av sin familj. 

 

58 Ibid., s. 123. 
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Falafelflickorna är en titel som beskriver de fyra tjejerna på biblioteket. Det finns en 

samhörighet mellan de fyra tjejerna på biblioteket och de förenas i utanförskapet och 

förtrycket och de skapar tillsammans en frizon och ett kollektiv som värnar om 

individernas rättigheter och behov. Förorten de lever sina liv i är en viktig del av dem, 

samtidigt som de alla vill skapa sig någonting annat. Leia och Rut får möjlighet att 

leva ut sin kärlek och organisera sig någon annanstans, och Halima får leva utan den 

familj som begränsar hennes frihet. Halima hör av sig till Hawa när höstterminen har 

börjat, och berättar att hon ska bli jurist och att de kan arbeta tillsammans på något 

sätt när de är vuxna (s. 123). Deras framtidsdrömmar visar att de vill göra revansch 

och att de på olika sätt tänker förändra världen.   

Avslutningsvis är Falafelflickorna en berättelse om människor i ett parallellt samhälle 

där den kollektiva gemenskapen och samhörigheten både får människor att känna sig 

inkluderade, men som också hotar den egna individens frihet och är på många sätt 

begränsande. Speciellt för en ung flicka är den egna personens självbestämmande 

något som värderas lägre än kollektivets tyckande. Hedersförtrycket som finns i 

boken handlar inte om enskilda individers förtryck, utan av en kultur där det är 

familjers heder som skadas när individer gör det som går utanför normen och det som 

familjen har planerat och vill. Samtidigt är Hawa, tillsammans med sina allierade, ett 

kollektiv som lyckas att både ta avstånd mot hedersförtrycket, och också, med 

samhällets hjälp, skydda sig ifrån det. 

Relationen mellan individen och kollektivet som framkommit i analysen av 

Falafelflickorna är att bli en enskild individ genom att kollektivt förhålla sig till 

kollektivets makt.   
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5. Sammanfattning av analysen 

I de tre böckerna finns både likheter och skillnader. Något som är gemensamt i de tre 

böckerna är individernas upplevelser av att blivit svikna av vuxenvärlden på olika 

sätt, och hur de som individer tar ett stort ansvar för sina egna och andras liv. Det 

bekräftar Kårelands beskrivning av det kompetenta barnet som ett resultat av brister 

hos vuxna. De vuxna i det här sammanhanget kan ses som det större kollektivet, både 

ur ett familj- och samhällsperspektiv. Även sökande är ett tema i de tre böckerna, men 

sökandet får olika betydelser i berättelserna. I Nidstången handlar sökandet om både 

ett sökande efter själva nidstången och de mörka krafter som de ska bekämpa och 

efter en kollektiv gemenskap. I Comedy Queen är det främst ett sökande efter den egna 

identiteten och för den egna individens behov. I Falafelflickorna är det ett sökande efter 

trygghet och en längtan efter ett annat slags samhälle och gemenskap där individens 

självbestämmande respekteras.   

Något som också kommit fram i analysen och som hör samman med relationen 

mellan individen och kollektivet är styrkan hos individerna att ta hjälp av kollektivet 

för att antingen uppgå i det kollektiva eller att göra en individuell frigörelse.  I 

Nidstången är det förutbestämt att bröderna ska vara med och kämpa mot ondskan, 

men bröderna gör ändå ett val att ingå i ett kollektiv och förstår värdet av att vara 

tillsammans. De är inga individualister i den mening att de tänker att de klarar sig 

själva, utan är istället i stort behov av att båda vara behövda och vara i andras omsorg. 

I Comedy Queen vågar Sasha öppna sig och förstår hur hon som individ behöver andra 

för att själv kunna bli en egen individ och i Falafelflickorna förstår Hawa och de tre 

vännerna att de behöver varandra men även samhällets beskydd för att frigöra sig 

från kollektivet makt. Protagonisterna visar alla mod, men det är just genom att inse 

begränsningen i vad människan som enskild individ klarar av och våga ta hjälp av 

andra som de tar sig ur sina respektive svårigheter. De fyra barnen i berättelserna kan 

alla beskrivas som hjältar, och en del av det heroiska är att våga visa sin svaghet och 

sina begränsningar och ta hjälp av andra på resan. 

Avslutningsvis har jag genom analysen av de tre böckerna kommit fram till tre olika 

synsätt att beskriva relationen mellan individen och kollektivet, som tidigare 

redovisats efter analyserna. Nidstången visar på individens strävan efter att bli någon 

genom att uppgå i kollektivet och genom den gemenskapen bli betydelsefull som 

individ, medan det i Comedy Queen handlar om en strävan efter att istället frigöra sig 

från kollektivet och att klara sig själv. Som jag belyst finns det samtidigt en annan 

aspekt i Comedy Queen då individens strävan efter frigörelse riskerar att istället 

begränsa den egna personens frihet och självbestämmande och boken visar på 

individens behov av kollektivet för att uppnå individuell frigörelse. I Falafelflickorna 

framträder ett synsätt som i likhet med Comedy Queen också handlar om att bli en 

enskild individ, men där individerna kollektivt förhåller sig till kollektivets makt och 

genom det får makt och inflytande och kan påbörja en resa mot individuell frihet och 

självbestämmande. 
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6. Didaktisk reflektion 

Efter att ha visat på hur relationen mellan individen och kollektivet framträder i 

böckerna kommer jag i det här avsnittet göra didaktiska kopplingar för att belysa hur 

de kan användas för att diskutera relationen mellan individen och kollektivet. 

Jag har tidigare beskrivit barnlitteraturens fostrande och didaktiska syfte och visat på 

att det också idag finns en diskussion och olika synsätt kring vad litteraturen används 

för och varför. Om vi går till Kåreland så beskriver hon hur barnlitteraturen har 

påverkats av de strömningar som finns i samhället, vilket också påverkar hur 

relationen mellan individen och kollektivet beskrivs i litteraturen.59 Hur relationen 

mellan individen och kollektivet tas upp i litteraturen är beroende av den samtid som 

boken skrevs i, och i vilket syfte. Från att barnen skulle fostras till att lyda och anpassa 

sig till vuxenvärlden genom att läsa barnböcker så blev det mer centralt att, genom 

barnlitteraturen, skapa individer som förstod de orättvisor och maktförhållande som 

fanns i världen och istället ge barn förutsättningar till att förstå sina egna rättigheter 

och inte infinna sig i ledet och ge efter för auktoritära krafter. 

De författare som jag har tagit upp tidigare i studien beskriver olika aspekter av 

litteraturdidaktik. Om vi går till Martinsson menar han att litteratur i skolan har 

använts som ett medel för att nå en ökad läsförståelse men att själva läsningen och 

vad det skapar för lärande med individen har fått stå tillbaka.60 Andersson ställer sig 

kritisk till de lässtrategier som används vid läsning i skolan, då det skapar en konstlad 

lärandesituation och inte tar i anspråk vad skönlitterär läsning gör med individens 

tänkande om sig själv och världen.61  

 

59 Kåreland 2015, s. 22 ff. 

60 Martinsson 2015, s. 171 f. 

61 Andersson 2015, s. 215 f. 
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De böcker som jag har analyserat och som har ingått i den här studien kan förstås 

användas för att skapa lärtillfällen för elever som bidrar till att utveckla både 

läsförståelse och lässtrategier och ökad måluppfyllelse i skolans ämnen. I det här 

avsnittet vill jag ändå lyfta de olika aspekter som Jönsson och Öhman beskriver, 

kritisk och okritisk läsning. Den kritiska läsningen handlar om att söka sig bortom 

texten för att förstå det som texten själv inte berättar om, medan den okritiska 

läsningen handlar om en närhet till texten där det som sker och det som karaktärerna 

tänker är det centrala. Både Jönsson62  och Öhman63 menar att det finns en risk att den 

kritiska läsningen förlorar den läsande individens förmåga att överraskas och få nya 

insikter och att just intrigerna och handlingen i en bok är nödvändiga för att fångas av 

en bok. Men Jönsson lyfter samtidigt nödvändigheten med en kritisk analys för att 

förstå de maktstrukturer och värderingar som finns i samtiden och som visas i 

litteraturen. Tenngart lyfter också berättelsernas värde som ett sätt att skapa ordning 

för människor och förstå egna och andras livsmönster.64 

I Nidstången, Comedy Queen och Falafelflickorna menar jag att det finns förutsättningar 

för att väcka tankar och skapa förståelse för vad relationen mellan individen och 

kollektivet kan vara och i likhet med de tankegångar som jag tidigare har tagit upp se 

mönster och samband hos sig själv och andra genom berättelserna. 

Relationen mellan individen och kollektivet är, som tidigare beskrivits, olika i de tre 

böckerna vilket också skapar möjligheter för fler att både känna igen sig själv samt ge 

fler perspektiv och ökad förståelse. Böckerna väcker frågor kring vad den egna 

individen är och vilka rättigheter som barn och ett barn som individ har. 

Nidstången visar på maktförhållande mellan vuxenvärlden och barnen och hur 

individer med olika egenskaper och styrkor skapar ett starkare kollektiv. Utifrån 

brödernas bakgrund och hur de blir bemötta på skolan när de som individer och som 

ett kollektiv med lite makt slås undan av en enskild lärare kan man som läsare 

diskutera både individers rättigheter och skyldigheter och vad man som barn kan 

göra när man inte blir tagen på allvar. Boken kan också väcka frågor utifrån den 

magiska värld som karaktärerna möter och det kollektiv som de blir en del av genom 

Estrid och Magnar vilket ger upphov till reflektioner kring ansvarstagande och 

individens behov av att samhörighet och vilka uppoffringar som den egna individen 

är beredd att göra för kollektivet. Det diskussionsunderlag och den förståelse för 

samhället och individens längtan och behov som boken ger upphov till går i linje med 

skolans värdegrund. 

Comedy Queen ger upphov till andra frågeställningar och synliggör andra aspekter av 

relationen mellan individen och kollektivet. Boken väcker tankar om döden och att 

sörja och vilka föreställningar som finns om hur man som individ borde sörja. Sashas 

familjesituation möjliggör reflektioner kring vad en familj är och vad som händer med 

gruppen när någon inte längre är där. Sashas strategier för att bli en egen individ gör 

 

62 Jönsson 2015, s. 259. 

63 Öhman 2015, s. 59-65. 

64 Tenngart 2012, s. 29. 
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att man som läsare kan upptäcka mönster hos sig själv, och vilka egenskaper som vi 

som människor ser hos andra och vad vi kanske inte upptäcker. Sasha förstår med 

tiden i boken att hennes mamma inte går att kategorisera som enbart ledsen och 

deprimerad, utan att hon, liksom alla människor, var mångfacetterad och att det är 

genom att upptäcka nyanserna hos en människa som det är möjligt att förstå den på 

ett djupare plan. 

Boken beskriver frigörelse, vilket många barn på väg mot tonåren förmodligen kan 

känna igen sig i. Att vilja bli en egen individ och göra motstånd mot de vuxna som 

man är omgiven av genom att göra något som skiljer sig från föregående generation är 

ett ämne som kan ge människor förståelse för självständighet och samtidigt behovet 

av andra. 

Falafelflickorna ger både kunskap och förståelse för den negativa makt och förtryck 

som ett kollektiv kan skapa och inneha och vad det innebär för individen. Boken 

beskriver hedersförtryck, vilket är viktigt ämne att belysa för att förstå den egna 

individens rättigheter och kan direkt kopplas till barnkonventionen och de mänskliga 

rättigheterna. Men bokens tema och handlingen med intrigerna som uppkommer gör 

att det även går att koppla till vilka andra maktförhållanden som man som individ 

står under. Läsningen av boken gör att man kan ifrågasätta hur fri man är som individ 

och vad ens val och behov egentligen beror på. Frågor som kan ställas genom 

läsningen kan handla om det ansvar som man som individ tar, varför man tar det, och 

för vem. Hur fria är vi som individer, och vilka hade vi varit utan de grupper omkring 

oss som med makt och status har möjlighet att bestämma över individen? Det går 

direkt att koppla till elevinflytande på en skola, mobbning, auktoritära vuxna och 

även ta upp de olika instanser som man som individ kan vända sig till när man inte 

upplever att man får sin röst hörd. Läsningen av boken visar hur individer som går 

ihop kan skydda varandra och förändra både värderingar och riktning i en berättelse, 

och därför också i det verkliga livet. Läsningen kan skapa förståelse om vad att 

motstånd och mod kan förändra världen, när människor går ihop, vilket har skett 

historiskt och i vår samtid där metoo är ett tydligt och aktuellt exempel. 

Läsningen av böckerna möjliggör en större förståelse för vad relationen mellan 

individen och kollektivet kan innebära, och vilka slags samhällen och individer det 

skapar. Böckernas olika teman och de intriger som utspelar sig gör att man i 

undervisningen kan göra kopplingar till många olika händelser i det verkliga livet. 

Böckerna kan diskutera protagonisternas tankar och handlingar, men också de 

människor som de är omgivna av och vilka positiva och negativa delar som 

kollektivet kan innebära och hur man som individ i vissa situationer kan välja vilken 

riktning ens liv tar, medan man i andra skeenden är beroende av andra. 
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7. Sammanfattning 

I arbetet har jag visat att barnlitteraturen används som ett sätt att skapa individer som 

ska passa in i ett önskvärt kollektiv, oavsett om det handlar om individens anpassning 

till kollektivet eller ett ifrågasättande av strukturer som istället syftar till att skapa 

individer som förändrar synen hos sig själva och andra. Barnlitteraturen påverkas av 

samtidens värderingar och strömningar, och relationen mellan individen och 

kollektivet har skiftat genom tiderna. Varje tid består också av motsättningar och olika 

synsätt vilket jag också har lyft. Oavsett författarens syfte med en berättelse kan 

litteraturen läsas på olika sätt och skapa reflektioner hos läsaren kring det som 

utspelar sig i böckerna. Barnlitteraturens fostrande och didaktiska betydelse har varit 

viktigt, och jag har själv tagit upp olika didaktiska ingångsvinklar som de analyserade 

böckerna kan bestå av. Genom analysen av böckerna kunde jag upptäcka mönster och 

kategorier för individens relation till kollektivet och sätta det i ett didaktiskt 

sammanhang. Perspektivet individen och kollektivet menar jag är viktigt för att både 

förstå sig själv och andra och ifrågasätta rådande normer och maktstrukturer. 

Ingången skapar en förståelse för vad en individ är, och vilka behov som människor 

har gemensamt, och människors olikheter. Förhoppningen är att arbetet har skapat en 

reflektion kring kollektivets betydelse för individen och hur individers förutsättningar 

för att förändra den egna livssituationen ser olika ut. Samtidigt har min vilja varit att 

även beskriva individens förmåga att som individ eller tillsammans med andra 

förändra riktningen för en handling. Utifrån det har jag gjort kopplingar till läsningen 

som ett verktyg för att förstå för vad litteraturen berättar och genom det upptäcka 

mönster i den egna samtiden för att förstå relationen mellan individen och kollektivet. 
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