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Abstract 
 
Sabina Standfuss (2016). Bilbo i klassrummet - En jämförande analys av J.R.R Tolkiens och 
Peter Jacksons verk och hur de kan användas för att främja värdegrunden i den svenska 
skolan 
(Bilbo in the classroom - a comparative analysis of J.R.R Tolkien’s and Peter Jackson’s works 

and how they can be used to promote the matters of values in the Swedish school). 

Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialization in Early Years Teaching 

and Grades 4-6, Second Cycle 15 Credits. School of Humanities, Education and Social 

Sciences.  

 

This is a comparative analysis, the purpose is to examine if the book Hobbit and the films 

based on the book could perhaps be used in Swedish subject teaching, to promote the value 

issues. To increase the validity of the study it was necessary to also rewrite what previous 

research says about this subject, in other words I did a qualitative analysis. Could perhaps the 

book and the movies be a helpful tool promote the value questions in the classroom? 

 

According to research, students in today’s classrooms have quite too few opportunities to 

practice and develop the knowledge of values. In other words, the students do not have 

enough teaching time for stimulating discussions of values. According to the curriculum, the 

school’s mission includes to provide the stimulation and guidance that is needed for students 

to develop knowledge about the values of democracy and also the understanding of other 

individuals’ life situations. To achieve the requirement to develop the values, the teacher can 

use literature and movies as support. My study shows that the Hobbit, both the book and the 

three films based on the book are rewarding and stimulating materials to use to promote the 

valuation questions equality and ethics. With literature and movies, the teacher can design a 

teaching that leads to fruitful discussions, which deal with the value issues.  

 
 
 
Key words: Values assignment, values questions, literature, movie, read between the lines 
 
Nyckelord: Värdegrundsuppdraget, värdegrundsfrågorna, skönlitteratur, film, läsa mellan 
raderna 
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1	  Inledning	  	  

Enligt Skolverkets (2000) forskningsresultat får eleverna i dagens skolundervisning alldeles 

för få möjligheter att utöva och utveckla kunskaper om värdegrunden. Med andra ord får inte 

eleverna tillräckligt med tid för stimulerande diskussioner gällande värdegrunden. Enligt 

Lgr11 ingår det i skolans uppdrag att ge den stimulans och ledning som krävs för att utveckla 

kunskaper hos eleverna om de demokratiska värderingarna och även förståelse för andra 

individers livssituationer (Skolverket, 2011a s. 7). För att uppnå kravet att utveckla kunskaper 

hos eleverna om värdegrunden, kan läraren använda sig utav skönlitteratur som hjälpmedel 

(Skolverket, 2011b s. 8-9). Med skönlitteratur kan läraren utforma en undervisning som leder 

till givande diskussioner som behandlar dessa frågor.  

 

 Skolverket (2011b s. 6-7) betonar svenskämnets främsta uppdrag, nämligen att utveckla 

elevernas språkkunskaper. Att besitta kunskaper i ett språk innebär att man har tillit till sin 

språkförmåga och att man även har förmågan att uttrycka sig, kan anpassa språket till 

varierande situationer och i olika syften. Skolverket (2011b s. 7) betonar även att kunskaper i 

språket kan både innebära glädje och strävan till att behärska språket så att man kan utforska 

och ta del av olika språkliga estetiska sammanhang, såsom exempelvis litteratur och film. 

Enligt Skolverket (2011b s. 11-12) ska den svenska undervisningen även leda till utveckling 

av förmågan att läsa mellan raderna hos eleverna i årskurs 4-6. Att läsa mellan raderna 

innebär att man har strategier för att kunna läsa och förstå det outsagda, det vill säga budskap 

som ”gömmer” sig i texten. Utveckling av denna förmåga kan bland annat ske genom att 

eleverna får analysera texter från olika medier (Skolverket 2011b, s. 9), för att förstå budskap 

och innebörden i texten. Ett sätt är bland annat att eleverna först får läsa en bok och därefter 

se film som baseras på boken och granska budskapen som framkommer i både text och film. 

Genom sådan arbetsmetod får eleverna gynnsamma tillfällen att utveckla kunskap om 

varierande texttyper och framställningsformer och även se vilka möjligheter det finns vid 

adaption av text till film (Skolverket 2011b, s. 9).  

 

 I denna uppsats jämförs boken Bilbo (originaltitel: Hobbiten) 2013 av J.R.R Tolkien och de 

tre filmerna som baseras på boken, skapade av regissören Peter Jackson; Hobbit En oväntad 

resa (originaltitel: The Hobbit an unexpected journey) 2012, Hobbit Smaugs ödemark 

(originaltitel: The Hobbit the desolation of Smaug) 2013 & Hobbit Femhärarslaget 

(originaltitel: The Hobbit the battle of the five armies) 2014.  
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De tre filmerna är rekommenderade från 11 år och boken vänder sig till barn och ungdomar 

från mellanstadieåldern och uppåt, men vuxna uppskattar likaså både filmerna och boken. Det 

kommer att analyseras hur boken och filmerna kan kopplas till värdegrundsfrågorna enligt 

skolans styrdokument (Skolverket, 2011). Genom denna undersökning får man se om och hur 

filmerna och boken kan användas i undervisningen för att främja värdegrundsfrågorna.  

1.1	  Disposition	  	  

Uppsatsen kommer att organiseras med hjälp av rubriker och några underrubriker som 

kommer att underlätta för och guida läsaren. Huvudrubrikerna som kommer att användas i 

denna uppsats är; inledning, metod, bakgrund, litteraturgenomgång, resultat, diskussion och 

referenser.  

 

 I min inledning har jag introducerat för läsaren att eleverna får alldeles för få möjligheter i 

dagens undervisning för att utveckla kunskaper om värdegrunden. Som det framkommer i 

introduktionen har jag därför valt att analysera hur lärare kan använda sig utav boken och 

filmerna för att diskutera och behandla värdegrundsfrågorna. Inledningen efterföljs av 

metodavsnittet, som presenterar mina strategiska och metodiska avgöranden för att 

möjliggöra denna uppsats. Därefter kommer avsnittet bakgrund, där jag har valt att förtydliga 

vad styrdokumenten säger gällande värdegrunden, vad läroplanen säger om val av 

skönlitteratur, ge läsaren en kort presentation av Hobbiten och en historisk överblick utav 

skapandet av boken och filmerna. Därefter presenteras litteraturgenomgången, ett avsnitt 

som kommer att förankras i tidigare forskning om den svenska skolans värdegrundsuppdrag 

och om värdegrundsfrågorna; jämställdhet, jämlikhet och solidaritet. Avsnittet kommer även 

att fokusera på skönlitteratur i undervisningen, adaptionen från bok till film, problematik som 

uppstår vid adaption och Jacksons perspektiv omkring adaptionen av Tolkiens bok med 

förankring i litteratur och forskningsunderlag. Litteraturgenomgången efterföljs av 

resultatavsnittet, där jag kommer att presentera mitt resultat. Där kommer jag återge min 

kritiska analys av boken och filmen, vilka förändringar som har skett och vilka följder det har 

gett vid tolkning av budskapet och värdegrunden. Slutligen kommer min resultatdel att 

innehålla en diskussion kring hur filmerna och boken kan användas för att främja arbetet med 

värdegrunden i undervisningen. Avslutningsvis kommer min uppsats att avslutas med ett 

diskussionsavsnitt, där resultatdelen kommer att diskuteras och utvärderas.  
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1.2	  Syfte	  &	  Frågeställning	  

I Hobbit, både boken och filmerna, beskrivs etiska sammanhang, till exempel sådana som 

handlar om orättvisor. De innehåller händelser och handlingar som kan granskas, diskuteras 

och förhoppningsvis leda till värdegrundsfrågor. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

vilka karaktärer och händelser i både boken och filmerna som kan användas i undervisningen 

för att behandla värdegrundsfrågorna och att i samband med denna undersökning göra en 

jämförelse mellan boken och filmerna i detta avseende. Först kommer jag att jämföra och 

analysera J.R.R Tolkiens bok Hobbiten och Peter Jacksons tre filmer som baseras på boken. 

Undersökningen kommer som sagt huvudsakligen att handla om hur boken och filmerna kan 

användas i undervisningen för att behandla värdegrundsfrågorna enligt skolans styrdokument 

(Skolverket, 2011a). Jag kommer även att analysera vilka förändringar som själva mediet 

kräver och vilka förändringar som har skett vid adaptionen från bok till film, det vill säga 

vilka förändringar som har skett hos karaktärerna och vilka normer och scener som har 

uteblivit eller tillagts. Mina frågeställningar är därmed: 

 

Ø   Hur kan boken och filmerna användas i undervisningen för att behandla 
värdegrundsfrågorna enligt skolans styrdokument?  

 
Ø   Hur skiljer sig boken och filmerna åt i detta avseende om man jämför dem? 

 
 
2	  Metod	  

2.1	  Val	  av	  analysmetod	  och	  tillvägagångssätt	  

För att kunna utföra den jämförande analysen har jag valt att följa modellen för en kvalitativ 

analys (Bryman, 2011), det vill säga en text- och innehållsanalys.  

För att samla in data som krävdes för att utföra analysen användes Örebro Universitets 

sökmotorer; Diva, Libris och Summon. Sökorden som användes för att finna materialet var; 

”från bok/text till film”, ”adaption* text* movie*”, ”J.R.R Tolkien*”, ”Hobbit*”, 

”värdegrund*”, ”skolans uppdrag värdegrundsfrågorna” och ”sagan om ringen”. För att kunna 

sortera det insamlade materialet valde jag att granska det systematiskt, för att kunna finna 

gemensamma nämnare, som till exempel skolväsendets gemensamma värdegrundsuppdrag. 

Med andra ord kategoriserade jag underlaget som ledde till ett enhälligt kärnområde, 

nämligen den generella synen på värdegrundsuppdraget och integrationen av 

värdegrundsfrågorna i undervisningen. Jag valde bort att influeras av till exempel politiska 

debatter om värdegrundsuppdraget som inte gynnade min text.  	  
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Kärnområdet kunde hjälpa mig att få fram ett par ”analysglasögon”, ett hjälpverktyg vid 

analysen av boken och filmerna, för att slutligen kunna komma fram till ett resultat som 

besvarar frågeställningen. 

2.2	  Urval	  av	  materialet	  	  

Mitt viktigaste material är av skolans styrdokument (Skolverket, 2011a & Skolverket, 2011b) 

och boken Hobbiten och de tre filmerna; Hobbit: en oväntad resa, Hobbit: Smaugs ödemark 

och Hobbit: Femhärarslaget. Men för att öka uppsatsens validitet och för att kunna besvara 

mina frågeställningar har jag även utgått från tidigare forskning. Vid litteratursökningen fick 

jag sålla bort sådant som recensioner av filmerna och boken, eftersom det inte hade något 

värde för min uppsats. Däremot valde jag att använda mig utav litteratur som behandlade 

Tolkiens och Jacksons tidigare verk, Sagan om ringen- trilogin. Detta var ett strategiskt val 

som grundades i att både böckerna och filmerna om Hobbit och Sagan om ringen tillhör 

samma serie och bygger på varandra. Jackson regisserade både Sagan om ringen trilogin och 

Hobbiten, därför ansåg jag att det fanns värde i att använda mig utav litteratur som beskrev 

bland annat Jacksons tankar vid adaptionen och produktionen även av den förstnämnda.  

3	  Bakgrund	  

3.1	  Skolans	  värdegrundsuppdrag	  enligt	  Lgr11	  

I den föregående kursplanen för svenskämnet Lpo 94 betonades elevernas utveckling av de 

demokratiska aspekterna, exempelvis att utveckla förståelse för olika kulturer och om 

människor med varierande livsvillkor (Skolverket, 2011b s. 6). I den aktuella kursplanen för 

svenskämnet finns det inga sådana skrivningar, men dessa krav återspeglas i läroplanen bland 

övergripande mål och anses vara skolverksamhetens skyldighet och uppdrag att uppfylla. I 

kursplanen betonas språkets betydelse, att det är ett redskap som vi alla människor är i behov 

utav för att kunna utvecklas i vårt tänkande, kommunikation och lärande (Skolverket, 2011b 

s. 6-7). Det är genom språket som vi människor får möjligheten att utveckla vår identitet och 

få insikt om oss själva och även andra. Därmed står svenskämnet, liksom många andra ämnen 

i skolan inför ett viktigt uppdrag, nämligen att förbereda eleverna inför ett aktivt liv i ett 

demokratiskt samhälle där olika kulturer och värderingar möts (Skolverket, 2011b s. 7). 

Skolverket (2011a s. 7-9) betonar att varje skolverksamhet aktivt ska arbeta med att främja 

förståelse och kunskaper om värden.  
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Det vill säga att skolan aktivt ska sträva för en trygg miljö där alla behandlas med respekt, 

oavsett kön, religionsuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, sociala livsvillkor 

eller etnicitet. Det får absolut inte förekomma någon diskriminering eller kränkande 

behandling på grund av det nyssnämnda. Uppkommer det sådana beteenden ska det på en 

gång motverkas. För att motverka sådana situationer måste skolverksamheten och personalen 

ständigt ha öppna diskussioner, besvara diskriminering med kunskap och aktivt föra in 

åtgärder mot kränkningar.  

3.2	  Val	  av	  skönlitteratur	  enligt	  Lgr11 

I den aktuella kursplanen har språket och skönlitteraturen fortfarande en betydande och stor 

roll för ämnet svenska, såsom de hade i den tidigare kursplanen (Skolverket, 2011b s. 8). Det 

framgår dock en skillnad gentemot den tidigare kursplanen, nämligen att begreppet ”det 

vidgade textbegreppet” har raderats i den aktuella kursplanen. På grund av att det var ett 

begrepp som kunde leda till förvirring och egen fri tolkning hos lärarna har det istället 

preciserats i den aktuella kursplanen (Skolverket, 2011b s. 6). Nu står det klart och tydligt i 

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska att eleverna ska få delta i en undervisning där de 

får arbeta med ”olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande” (Skolverket, 2011b 

s. 6). Med andra ord ska eleverna få möjligheter att arbeta med till exempel film och teater 

inom ramen för ämnet svenska. Som sagt så har litteraturen fortfarande en betydande roll för 

ämnet svenska och ett av flera syften med undervisningen är att eleverna enligt 

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska ska ”få möta samt få kunskaper om skönlitteratur 

från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket, 2011b s. 8-9). Det är därmed viktigt att 

ämnesläraren utformar en undervisning som erbjuder eleverna rikligt med tillfällen att läsa 

och skapar lässtunder som ger eleverna möjligheter att utforska olika böcker som tar läsaren 

till olika sagovärldar, historiska platser och händelser och mycket annat som skönlitteratur 

utlovar.   Därigenom kan eleverna upptäcka nöjet och intresset att läsa, med andra ord kan det 

resultera i läslust (Skolverket, 2011b s. 9).  

   Skönlitteratur kan även ha funktionen som stödmaterial; om eleverna har några frågor eller 

funderingar om sitt eget liv eller om omvärlden, så kan böckerna besvara frågorna. Läraren 

kan därmed utforma en undervisning som fokuserar på livsfrågor och se till att eleverna får 

möjligheten att diskutera och reflektera utifrån skönlitteraturen. På så sätt uppnås målet att 

eleverna får förutsättningar och möjligheter att utveckla sina språkliga färdigheter och 

förståelse för omvärlden (Skolverket, 2011b s. 9).  
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Det finns inga exakta direktiv när det gäller vilka författare eller vilka skönlitteraturböcker 

som ska läsas, däremot finns det direktiv till årskurserna 4-6 i kursplanen som går ut på att 

eleverna ska få läsa skönlitteratur som är skrivna av betydelsefulla barn och 

ungdomsförfattare (Skolverket, 2011b s. 16). Det är även upp till läraren i samråd med 

eleverna att bestämma vilka författare som anses betydelsefulla för undervisningen. 

Kursplanen ger även direktiv att det inte bara är svenska, utan även övriga nordiska och andra 

utländska författare som ska behandlas. Återigen är ett av flera syften  med detta att utveckla 

kunskaper hos eleverna för kultur och förståelse för andra människors livsvillkor.  

3.3	  Bilbo,	  Hobbiten	  	  

Bilbo Secker är en hemmastadd hobbit som bor i det fredliga landet Fylke. Bilbo gör aldrig 

något oväntat och äventyr kommer inte på frågan. Varför häva sig ut på äventyr när man kan 

vara hemma och sitta framför eldstaden i sin bekväma fåtölj, dricka te och läsa böcker?  

För han är en vanlig hobbit och hobbitar strävar inte efter ära eller äventyr. Trots Bilbos 

bekvämligheter och förakt gentemot äventyr tar allting en vändning när ett okänt ansikte 

dyker upp, trollkarlen Gandalf grå. När Gandalf erbjuder Bilbo att få vara med om ett äventyr 

svarar han prompt nej och vill definitivt inte vara med om något äventyr. Bilbo säger adjö till 

trollkarlen och tror att det är sista gången han behöver se Gandalf. Men dagen därpå, lagom 

till tedags så ringer det intensivt på dörrklockan. När han öppnar dörren står det en dvärg med 

blått skägg som heter Dvalin där och kort därefter kommer det tolv dvärgar till. Det blir en 

festlig sammankomst för dvärgarna fylld med mat, dryck, skratt och sånger. För Bilbo 

däremot blir det en besvärad kväll där han återigen blir erbjuden om ett äventyr. Trots Bilbos 

invändningar och tveksamhet dras han med på ett äventyr tillsammans med Gandalf grå, den 

högfärdige Thorin Ekensköld och hans trofasta män. Thorin och hans män är dvärgar som 

härstammar från Durins folk och de blev berövade sitt hem i det ensamma berget av draken 

Smaug. Den eldsprutande draken Smaug tog över berget och alla dess rikedomar av 

ädelstenar och guld. Smaug förintade allt som stod i hans väg och han tänker vakta sin bo och 

guldet så länge han lever. Det är bokens handling och med hjälp av Bilbo ska dvärgarna återta 

sitt hem och sina ägodelar. Det är en lång väg att färdas för sällskapet och på vägen stöter de 

på andra varelser, såsom alver, troll och orker (vättar). Längs resans väg hamnar sällskapet i 

en mörk grotta inuti ett berg, där Bilbo träffar på en ovänlig varelse som heter Gollum. Vid 

detta möte kommer Bilbo över en mäktig och magisk ring som kan göra varelser osynliga, en 

ring som kommer att ha en stor roll genom hela berättelsen.  
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3.3.1	  Hjärnan	  bakom	  Hobbit	  	  

Tolkiens författarskap var allt annat än ordinärt. Han skapade fantasivärldar, varelser, riken 

och språk som ingen annan hade beskådat eller läst om innan (Coren, 2002 s. 7-8). Tolkien 

skapade bland annat alvspråket, ett språk som har utvecklats och influerats av finska och 

walesiska (Duriez, 2002 s. 87). Än idag får Tolkien utmärkelser som en av århundradets 

författare och hans verk läses runt om i hela världen (Duriez, 2002 s. 9-10). Att nämna 

Tolkiens enorma läsekrets är inte tillräckligt för att beskriva hans berömda författarskap, för 

hans skapelser finns även i andra medier såsom cd, datorspel, filmer och mycket annat 

(Duriez, 2002 s. 10).  

3.4	  Från	  idé	  till	  bok	  

Året var 1927 och på Leeds universitet pågick ett prov som innehöll en omöjlig fråga att 

besvara för studenterna. En student lämnade in ett blankt papper (Sibley, 2001a s. 9). Detta 

tomma papper är början på Tolkiens äventyr om Hobbit, eftersom allting började när 

professor Tolkien skulle rätta proven. Från tomma intet kom han att tänka på en mening som 

han prompt skrev upp på det tomma pappret ”I ett hål i marken bodde en hob” (Sibley, 2001a 

s. 9 & Sibley, 2001b s. 8-9). Tolkien brydde sig därefter inte om pappret på flera år, när han 

valde att slutföra sin berättelse vet han inte ens om själv (Coren, 2002 s. 6). Efter 1930 och 

före 1935 vet han däremot med säkerhet att han började skriva berättelsen om Bilbo igen. Till 

slut så blev Tolkien klar med sin första bok som utgavs under titeln ”Bilbo- en Hobbits 

äventyr”, den 21 september 1937 (Sibley, 2001a s. 11 & Coren, 2002 s. 75). Försäljningen av 

boken blev så lyckad så bokförlaget ville att Tolkien skulle göra en fortsättning för 

Hobbiternas äventyr. Tolkien bestämde sig för att fortsätta på berättelsen med Bilbos magiska 

ring och publicerade därefter sagan om ringen-trilogin 1954-1955.  

3.5	  Från	  bok	  till	  film	  Jackson	  

Enligt Sibley (2001a s.5-7) var Peter Jackson 17 år när han för första gången läste ett utav 

Tolkiens verk, Sagan om ringen. Han blev snabbt fascinerad av Tolkiens spännande och 

fantasifyllda berättelse. Tjugo år senare blev Jackson förvånad över att ingen hade filmatiserat 

Tolkiens verk, så då bestämde han sig för att helt enkelt gör det själv. På grund av tvister med 

Tolkiens efterlevande fick han först filmatisera sagan om ringen -trilogin. Men 2011 fick 

Jackson äntligen tillstånd att filmatisera även Hobbit.  
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Jackson var medveten om att det skulle bli  en tuff utmaning att filmatisera Tolkiens verk, 

eftersom böckerna bestod utav många olika varelser, och handlingen utspelade sig på många 

olika platser såsom byar, städer, övernaturliga skogar och berg klädda i snö med dystra 

grottor. Vid produktionen av filmerna så utgick Jackson hela tiden från böckerna (Sibley, 

2001a s. 18-20).  

4	  Litteraturgenomgång	  

4.1	  Forskning	  om	  värdegrundsuppdraget	  	  

Trots att Sveriges skolverksamheter har en gemensam läroplan att utgå ifrån ser verksamheten 

av värdegrunden ser väldigt olika ut från skola till skola (Zackari och Modigh, 2000 s. 6-7 & 

Nykänen, 2009 s. 11-13). Trots betoningen på värdegrundsuppdragets betydelse i läroplanen 

så varierar skolornas förutsättningar och hur mycket tid som tillägnas värdegrundsfrågorna 

(Fjellström, 2004 s. 27-29). Värdegrund är ett begrepp som tolkas olika från person till person 

och dess användningsområden, för vissa är värdegrundsuppdraget ett krav på lag och för 

andra handlar det om debatter för att föra fram skolans problem (Colnerud & Thornberg, 2003 

s. 13). Enligt forskningen upplever var tredje lärare att diskriminerande behandling har ökat 

drastiskt på senare tid och eleverna påvisar alltmer bristande moral (Fjellström, 2004 s. 11-

12). Sverige blir alltmer ett mångkulturellt samhälle och det är ett bidragande faktor för ökad 

nivå av intolerans i skolväsendet enligt forskningsresultat (Nykänen, 2009 s. 93-97). Av dessa 

anledningar ökar ansvaret hos varje skolverksamhet att främja värdegrundsuppdraget. För att 

sträva efter ett samhälle där alla respekterar och värnar om alla människors lika värde är det 

viktigt att framtidens medborgare får delta i en undervisning som genomsyras av 

värdegrunden. Med andra ord är det av stor betydelse att eleverna får utveckla kunskaper och 

förståelse om värdegrundsfrågorna. Tillvägagångssätt och undervisningsmetoder för att 

främja värdegrundsfrågorna kommer att beskrivas nedan.   

4.2	  Värdegrundsfrågorna	  

I Värdegrundsboken betonar Zackari & Modigh (2000) värdegrunduppdragets betydelse i 

skolväsendet: 

 

Det är självklart att skolan skall ge barn och unga goda kunskaper i alla ämnen. Att alla elever          

lämnar skolan med godkända betyg är viktigt och nödvändigt. Men det räcker inte. Om vi blir 

kunnigare, effektivare och presterar alltmer, men på vägen genom utbildningssystemet tappar 

respekten för mänskliga värden har skolan trots allt misslyckats. Skolans svåra uppgift är att sätta 
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in kunskap i ett sammanhang som berör och som relaterar till vår egen tid, oss själva och våra egna 

frågor om moral och etik (Gunilla Zackari & Fredrik Modigh, 2000 s. 6).  

 

Zackari & Modigh (2000 s. 6) betonar att det är precis lika viktigt att utveckla kunskaper om 

värdegrunden som att utveckla goda kunskaper i olika ämnen och nå godkända betyg. Det är 

därför viktigt att skolan ständigt strävar efter en medmänsklig miljö där alla visar empati för 

varandra och värnar om värdegrundsfrågorna. För att främja en sådan miljö måste 

skolundervisningen bestå av diskussioner om värdegrundsfrågorna jämlikhet, jämställdhet och 

solidaritet (Colnerud och Thornberg 2003 s.16-17  & Nykänen, 2009 s. 44-45). Att diskutera 

och samtala om värdegrundsfrågorna är skolans främsta hjälpverktyg för att främja ett 

demokratiskt samtal (Andersson, 2000 s. 9-11, Zackari och Modigh, 2000 s. 27 & Colnerud 

och Thornberg, 2003 s. 20-22). Det är viktigt att alla lärare utformar en undervisning där 

eleverna utvecklar förmågan att lyssna, det vill säga förmågan att vara mottaglig för andras 

åsikter och argument. Samtalen ska vara öppna och man ska tillåtas diskutera odemokratiska 

åsikter och tankar. För att kunna motarbeta exempelvis diskriminerande behandling måste 

man våga samtala om det och möta det med kunskaper. På så sätt kan läraren vägleda 

eleverna och förhoppningsvis ändra deras odemokratiska tankesätt (Zackari och Modigh, 

2000 s. 28-29 & Nykänen, 2009 s. 47-50). För att åstadkomma sådana diskussioner och 

samtal kan läraren använda sig utav skönlitteratur enligt Skolverket (2011b s. 16-17). På så 

sätt integreras värdegrundsuppdraget i svenskämnets undervisning och enligt Skolverket 

(2011b s. 8-9) kan det med hjälp utav litteratur uppstå frågor, som knyter an till 

värdegrundsfrågorna.  

 

4.2.1	  Värdegrundsfrågan	  	  jämställdhet 

En grundpelare för ett demokratiskt samhälle är värdegrundsfrågan jämställdhet. Utan alla 

människors samma värde så existerar det ingen demokrati enligt Svaleryd (2003, s. 8). Därför 

är det av stor betydelse att värdegrundsfrågan jämställdhet främjas i svenskämnets 

undervisning (Svaleryd, 2003 s. 78). Svenskämnets undervisning ska erbjuda eleverna rikligt 

med tillfällen att diskutera värdegrundsfrågan jämställdhet, eftersom reflektionsarbete är 

grunden för att utveckla förståelse och kunskaper om genus. Genom diskussionerna, det vill 

säga reflektionsprocesserna, kan elevernas tankar omvärderas och förhoppningsvis även deras 

handlingar (Svaleryd, 2003 s. 79).  
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Vid diskussioner, så kallade värderingsövningar, är det viktigt att läraren är en förebild för 

eleverna och lyssnar öppet på alla åsikter och tankar oavsett om de går emot ens egna 

värderingar (Svaleryd, 2003 s. 93- 95). Tillrättavisningar från läraren är något som inte får 

förekomma, annars förlorar övningen sitt värde. Viktigast är att alla elever vågar och vill 

framföra sina tankar. Det är därmed även viktigt att läraren skapar en miljö där eleverna inte 

blir avbrutna eller förlöjligade, när de framför sina tankar och åsikter. Det är genom belysning 

och reflektion av olika åsikter och tankar som lärdom och omvärdering sker (Forsberg, 1998 

s. 17-18 & Svaleryd, 2003 s. 93-95). Genom att framföra och motivera sina egna åsikter och 

tankar och lyssna på andras, kan eleven uppmärksamma och öka förståelse för vilka 

värderingar och attityder hen själv besitter.  

  Enligt Svaleryd (2003 s. 122) är böcker och filmer ett lämpligt och givande material att 

använda i undervisningen för att främja värdegrundsfrågan jämställdhet. Med hjälp av filmer 

och böcker kan läraren lyfta fram genusperspektivet och diskutera med eleverna om det finns 

några stereotypiska mönster mellan könen, exempelvis genom att fråga om mannen eller 

kvinnan tar mer plats än det andra könet i bokens/filmens historia? I Genuspedagogik 

presenterar Kajsa Svaleryd lämpliga diskussionsfrågor vid arbete med filmer och böcker ”Vad 

gör kvinnorna/flickorna? Kan män/pojkar göra samma sak? Vad gör männen/pojkarna? Kan 

kvinnor/flickor göra samma sak? Finns det något pojkar kan göra som inte flickor kan?” (2003, s. 

136). Användning av dessa frågor vid värderingsövningar kan leda till stimulerande 

diskussioner där olika åsikter och tankar möts, belyses och reflekteras.  

4.2.2	  Värdegrundsfrågan	  jämlikhet	  

I skollagen betonas värdegrundsfrågan jämlikhet i femte paragrafen på så sätt att ”var och en 

som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former 

av kränkande behandling” (Skollag 2010:800, 5 §). Enligt Säfström (2015 s. 19-21) är det av 

stor betydelse att skolan inte endast engagerar sig i elevernas kunskapsutvecklande, utan det 

är även viktigt att eleverna får erfarenheter och kunskap om hur man lever i gemenskap med 

andra människor. Det innebär att eleverna behöver utveckla förståelse för att alla människor 

är lika mycket värda och att man ska respektera varandra oavsett exempelvis religion eller 

sexuell läggning. För att utveckla kunskaper om värdegrundsfrågan jämlikhet är det viktigt att 

läraren lyfter fram och förklarar ojämlikhetens innebörd. På så sätt kan eleverna få insikt om 

ojämlika handlingar och deras förståelse för jämlikheten kan utvidgas (Säfström, 2015 s. 71-

72).  
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För att eleven ska kunna avgöra om hens egna handlingar eller tankesätt är respektfulla och 

jämställda, måste eleven förstå vilka handlingar som är orättvisa, kränkande och 

diskriminerande.  

  Enligt Nykänen (2009 s. 12-13) är kommunikation och samtal skolans främsta redskap för 

att främja och utveckla kunskaper om värdegrundsfrågan jämlikhet. Det är genom reflektion, 

meningsskapande och mötet av olika åsikter och tankar som omvärdering och utveckling av 

kunskaper sker (Nykänen, 2009 s. 75). Vid samtal är det viktigt att eleverna påvisar tolerans 

och respekt för andra, det vill säga visar hänsyn till andras åsikter och lyssnar på andras 

argument och tankar. Tolerans, förmågan att visa respekt för andra, är mycket viktig att 

utveckla hos varje elev för att kunna främja jämlikheten (Nykänen, 2009 s. 76-77). Enligt 

Nykänen (2009 s. 76) måste diskussionerna vara elevledda och därför bör läraren ha en passiv 

roll. Därigenom får eleverna möjligheten att kommunicera och argumentera fram lösningar 

när två skilda åsikter möts. Eleverna får även möjligheten att belysa flera skilda perspektiv 

och möjligtvis leder det till en temporär överenskommelse i slutändan. Det är genom 

diskussion och reflektion om människors olikheter som förståelse och kunskaper utvecklas 

(Nykänen, 2009 s.77). Vid sådana samtal får eleverna förutsättningar att utveckla förmågan 

att visa respekt för andra, det vill säga tolerans (Nykänen, 2009 s. 78-82  & Säfström, 2015 s. 

71-73).  

4.2.3	  Värdegrundsfrågan	  solidaritet	  	  

Enligt forskningsresultat brister allt fler elevers förmåga att praktisera och förstå moraletikens 

grundprinciper och vad det innebär att ansvara för sin handling (Zackari och Modigh, 2000 s. 

26-27 & Fjellström 2004, s.12-13). Trots resultatet påpekar Fjellström (2004 s. 12) att 

problemen i skolan troligtvis inte är värre idag än förr, eftersom det finns en möjlighet att vi 

istället har blivit mer känsliga moraliskt. Det skulle innebära att vårt tänkande, perspektiv och 

vår känslighet har blivit annorlunda mot förut. Eftersom samhällets normer och värderingar 

ändras med tiden ändras därmed forskningsresultaten som påvisar ökande samhällsproblem 

bland dagens ungdomar, samt bristande moral och solidaritet (Fjellström, 2004 s. 12-13). 

Exempelvis finns det undersökningar som påvisar ökad brottslighet bland dagens ungdomar, 

vi får inte glömma att lagstiftningen skärps kontinuerligt över tid.  

  För att främja värdegrundsfrågan solidaritet är det viktigt att definiera begreppet moral och 

förstå dess innebörd (Sigurdson, 2002 s. 15-17). Till exempel så är det fel att stjäla enligt vår 

moralkompass, men för att utveckla en fördjupad förståelse måste man diskutera varför det är 

omoraliskt att stjäla.  
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Hur kan människor annars avgöra om handlingen är moralisk eller omoralisk? Enligt 

Sigurdson (2002 s. 19-20) kan läraren diskutera moralfilosofin med eleverna för att öka deras 

kunskap om moraliska handlingar. Enligt moralfilosofin är en handling rätt och endast rätt om 

det gynnar flest antal människor, det vill säga den handling som leder till den största möjliga  

lyckan för många. Det kan leda till stimulerande diskussioner om situationer såsom 

exempelvis snatteri,  är det en moralisk handling enligt moralfilosofin?  

  Behovet av att utveckla kunskaper om värdegrundsfrågan solidaritet har ökat drastiskt på 

sistone, delvis på grund av svenska samhällets ökade mångfald. Det mångkulturella samhället 

måste diskutera gemensamma värderingar och i slutändan besluta om en så kallad 

värdegemenskap (Sigurdson, 2002 s. 116-117 & Fjellström, 2004 s. 252-255). En 

värdegemenskap, kan med andra ord beskrivas som en värdegrund som influeras av andra 

kulturer, traditioner och religioner. Eftersom behovet tilltar ökar även kraven på lärare och 

skolväsendet att utveckla kunskaper och förståelse om solidaritet hos eleverna. Därför är det 

mycket viktigt att skolornas miljö genomsyras av solidaritet och att undervisningen ägnar den 

tid som krävs till att utveckla kunskaper och förståelse om moraliska värden (Sigurdson, 2002 

s. 144-145). Återigen betonas det att samtal och diskussion är lärares främsta redskap för att 

främja värdegrundsfrågan solidaritet (Sigurdson, 2002 s. 139-142 & Fjellström, 2004 s. 188-

189). Genom diskussion, argumentation och reflektion av tankar och åsikter får eleverna 

förutsättningar att utveckla kunskaper om moraliska värden. Det är genom möten av 

främmande och skilda åsikter som utvidgad förståelse kan ske. För att uppnå sådana 

stimulerande diskussioner måste läraren använda sig av trovärdiga situationer som 

diskussionsunderlag (Sigurdson, 2002 s. 143-146). Det är genom trovärdig iscensättning som 

eleverna kan utveckla erfarenheter om moraliska värden och därmed livsvariga kunskaper.  

4.5	  Skönlitteratur	  i	  undervisningen	  	  

Enligt Nettervik (1999 s. 5-8) är det av stor betydelse att skönlitteratur integreras i 

svenskämnets undervisning, på grund av dess effektivitet hos elevernas språkliga utveckling. 

Det är därigenom som eleverna får möjligheter att utveckla kunskaper om andra kulturer, 

tidsepoker, människor, länder och att läsa och diskutera skönlitteratur kan även utveckla deras 

språk- och empatiförmåga. Varje bok är en reflexion av författarnas tidsepoker och miljöer, 

samt samhälleliga normer och värderingar och därför kan kunskaper utvecklas vid läsning av 

skönlitteratur (Petterson, 1981 s. 201-203 & Lindö, 2005 s. 26-27). Skönlitteratur har även 

tendensen att stimulera elevernas koncentrationsförmåga och deras egen fantasi (Petterson, 

1989 s. 140-141 & Nettervik, 1999 s. 5-7).  
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Nasiell & Bjärbo (2007 s. 6) instämmer med Nettervik (1999) när det gäller att skönlitteratur 

har många positiva effekter i elevernas utveckling av förmågor och kunskaper. Böcker har 

benägenheten att ta läsaren in i helt nya världar, där man får stimulera och utveckla sin 

kreativitet och fantasi (Nasiell & Bjärbo, 2007 s. 6-8). Vid läsning av böcker får läsaren 

möjligheten att förstå och lära känna en okänd person. Att få läsa om personen och hens 

tankar kan leda till ökad förståelse för  hur andra människor fungerar och hur deras kulturer 

ser ut.  

  Vid läsning av gemensam text är det viktigt att läraren uppmuntrar och stimulerar eleverna 

till en diskussion om textens innehåll. Varje människa tolkar en och samma text på olika sätt, 

eftersom vi tolkar utifrån våra egna erfarenheter, intressen, fantasi och kunskaper (Nasiell & 

Bjärbo, 2007 s. 10).  Vissa elever kommer säkerligen att kunna förknippa textens situationer 

med sina egna erfarenheter och texten kan då fungera som ett diskussionsunderlag som kan 

leda till stimulerande samtal. Att kunna associera sina egna erfarenheter till andras 

livserfarenheter är något som utvecklas vid läsning av skönlitteratur (Areskoug och Asklund, 

2014 s. 47-49 & Lindö, 2005 s. 121-122). Att kunna sätta sig in i någon annan människas 

livsvillkor är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle enligt Lindö (2005) och Areskoug 

& Asklund (2014). Eleven kan på så sätt utveckla kunskaper om värdegrundsfrågan jämlikhet 

och om moraliska värden.  

4.5.1	  Forskning	  om	  fantasy	  	  

Litterära genren fantasy kanske vid en första anblick verkar handla mest om underhållning, 

men diskuterar främst moraliska värden och solidariska handlingar (Baker, 2006). Orättvisor 

och moralfrågor brukar skildras genom striden mellan det goda och det onda. Fantasygenren 

har moderniserats på senare tid, till exempel genom att alltfler författare väljer bort integration 

av religion i sitt skrivande. I äldre fantasylitteratur präglas vanligtvis textens budskap av 

författarens tro, till exempel i Narnia och Sagan om ringen framkommer Lewis och Tolkiens 

kristna tro genom gestaltning av karaktärer, handlingar, händelser och i textens dolda budskap 

(Baker, 2006).  

  Den litterära genren genomsyras dock fortfarande vanligtvis av ojämställdhet mellan män 

och kvinnor, för i fantasylitteraturen är det traditionellt sett män som är modiga, starka och 

gör alla hjältedåd (Baker, 2006), medan kvinnor får den stereotypiska rollen som hjälplös eller 

har en biroll. Oavsett hur stark eller modig kvinnorollen är så är det i slutändan mannen som 

är hjälten. Det finns undantag, till exempel i Stephanie Meyers fantasyserie Twilight får man 

läsa om en kvinnlig huvudroll som är modig och stark.  
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Det skrivs även feministisk fantasy, som till exempel Hungergames. I Suzanne Collins 

fantasyromanserie Hungergames är det en kvinnlig huvudroll, Katniss som är hjältinnan. Men 

merparten av de texter som skrivs förhåller sig till den tradiotionella perspektivet, att männen 

är modiga och utgör alla hjältedåd såsom till exempel i J.K Rowlings fantasyromanserie 

Harry Potter. Man kan alltså säga att fantasygenren har moderniserats på vissa sätt, men på 

andra sätt har det fortfarande en lång väg att gå för att uppnå en jämställdhet.  

4.5.2	  Fantasy	  i	  svenskämnet	  	  

Både boken och filmerna som jag undersöker i detta arbete kategoriseras som fantasy och 

äventyr. Vad vinner man på att integrera genren fantasy i svenskämnets undervisning? Enligt 

UR (2011) är fantasy en väldigt givande litterär genre för att främja diskussionen av moraliska 

värden i undervisningen. Trots allt handlar fantasy berättelser vanligtvis om kampen mellan 

det goda och det onda, och den enkla strukturen kan utgöra ett avstamp för de moraliska 

värdena. Fantasyförfattare använder sig utav övernaturliga element för att belysa realistiska 

och vardagliga problem. Det betyder att fantasy erbjuder både underhållning och 

verklighetsflykt å ena sidan, och å andra sidan underlag för diskussioner kring sådant som 

ligger nära eleverna i deras vardag. Genom att använda fantasy och äventyrsböcker och filmer 

som diskussionsunderlag får eleverna förutsättningar att samtala om värdegrundsfrågan 

solidaritet, det vill säga utveckla kunskaper om moraliska värden och öka empatiförmågan.  

4.6	  Filmens	  säregenskaper	  	  

I en bok är det upp till författaren att bestämma vilket perspektiv som ska synliggöras för 

läsaren (Jansson, 2014 s. 11). Böcker har även egenskapen att skifta mellan olika människors 

tankar och perspektiv och författaren kan själv bestämma över tidsintervallerna och miljöerna. 

Med andra ord så avgör författaren hur många sidor som kan tillägnas en viss händelse och 

kan med lätthet förflytta läsaren från en plats till en annan. I böcker så finns det inga 

begränsningar för författaren att kasta in läsaren i olika årtal, miljöer och situationer (Jansson, 

2014 s. 12).  

  Filmen har på samma sätt som litteraturens fördelar, möjligheten att kunna förflytta sig 

mellan olika platser, miljöer och situationer och bestämma hur lång tid som ska tillägnas en 

viss scen (Jansson, 2014 s. 12). Däremot har filmen säregenskaper som boken saknar, i böcker 

får läsaren läsa om en händelse och bilda sin egen inre bild medan filmer spelar upp levande 

bilder för ögat. Levande bilder kan vanligtvis upplevas som mer verkligt än text.  
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I en film finns det inget utrymme för läsarens inre bilder eller författarens beskrivningar, utan 

det är filmens bilder och karaktärernas livsöden som presenteras där som du får uppleva med 

ögat (Jansson, 2014 s.12). Det är regissören och kameravinkeln som avgör vad publiken ska 

beskåda. Kamerans inspelningar kan därmed upplevas som verkliga hos betraktaren och 

möjligtvis påminna om något självupplevt (Jansson, 2014 s. 13 & Andersson, 1999 s. 17). I 

En bok om film beskriver Ulf Jansson (2014) filmens säregenskap gentemot böcker som att  

”närvarokänslan ger en upplevelse av verklighet som är mer påträngande och intensiv än vid läsning” 

(Jansson, 2014 s.13). Jansson (2014 s.13) påpekar att författaren står inför utmaningen att 

skapa en känsla hos läsaren med ord, medans regissören kan använda sig utav exempelvis 

musik och rekvisita som skapar spänning eller romantisk känsla hos betraktaren.  

4.7	  Från	  bok	  till	  manus	  

Enligt Nettervik (1999 s. 5) har efterfrågan och försäljningen av skönlitteratur minskat kraftigt 

på senare tid. Däremot ökar vanligtvis efterfrågan av böcker när de filmatiseras. Människor 

som väljer att enbart se filmen går miste om det som litteraturen erbjuder (Nettervik, 1999 s. 

5-6). Vid läsning av skönlitteratur utvecklar läsaren sina egna inre bilder, i filmerna däremot 

finns det inte samma utrymme för fantasin för där är bilderna redan framställda. Genom att 

enbart  se filmen går man även miste om möjligheten att läsa mellan raderna, att utforma sin 

egen tolkning av textens innehåll. Vid filmatisering är det manusförfattarens och regissörens 

tolkningar av texten som man får uppleva (Nettervik, 1999 s. 6).  

  När man skriver ett filmmanus så är det helt annorlunda mot att skriva en bok eller novell 

(Forslund, 1990 s. 27-29 & Nemert, 2004 s. 48). Framförallt skiljer det sig att filmens manus 

är något som man ska se och uppleva, medan författare däremot får tänka att orden ska 

frambringa inre bilder hos läsaren. Därför måste manusförfattarna i sitt skrivande tänka i 

bilder, hur slutprodukten ska framställas på filmduken. När man skriver ett filmmanus så 

utgår man ifrån en idé och det är den idén som bygger upp filmens historia (Nemert, 2004 s. 

56). Innan man påbörjar ett manus så är det viktigt att man först gör en så kallad synopsis, det 

vill säga en kort summering av filmens historia. Detta är viktigt för manusförfattaren att göra 

för annars finns risken att komma ifrån handlingen och filmens grundidé under skapandet av 

manuset. Däremot förekommer det inga svårigheter för manusförfattaren att skapa en ny idé 

vid adaption av bok till film, eftersom historien redan är ”färdigskriven” (McFarlane, 1996 s. 

13-15). När man skapar en film som utgår från en bok är det viktigt att manusförfattaren är 

kreativ men även klarar av utmaningen att förhålla sig till en tolkning av boken som återger 

det viktigaste och lyckas upprätthålla en förtrogenhet till bokens handling.  
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Med andra ord bör manusförfattaren förhålla sig till bokens handling och skildringar och inte 

sväva ut från dess ramar, så bokens läsekrets inte blir   besvikna  på framställningen 

(McFarlane, 1996 s. 13). Det är en av de största utmaningarna som manusförfattarna står inför 

vid projekt där bok blir till film, att uppfylla de förväntningar och krav som entusiasterna har 

utifrån boken.  

4.7.1	  Jacksons	  synvinkel	  vid	  skapandet	  av	  filmerna	  

Jackson var väl medveten om att det skulle bli en svår utmaning att producera filmer som 

baserades på Tolkiens verk, som det påpekades i bakgrundsavsnittet (Sibley, 2001a s. 7). 

Främst på grund av Tolkiens stora läsekrets och deras förväntningar och krav på filmerna, 

bland annat hur varelserna/karaktärerna och miljöerna ska se ut. Jacksons strävar alltid som 

regissör efter att hans filmer ska ta åskådarna bortom verkligheten och ta dem till platser som 

aldrig beskådats förut. När Jackson berättar om sitt projekt att återskapa Tolkiens verk som 

film var det viktigt för honom att publiken skulle bli förtrollade av en enastående 

äventyrsberättelse med mycket spänning och action, en berättelse fylld med sagolika varelser, 

karaktärer och miljöer (Sibley, 2001a s. 15-16).  I Sagan om ringen från bok till film (2001a s. 

19-20) berättar Jackson och hans kompanjon betydelsen av att inte skapa filmer som anses 

enbart vara fantasyfilmer på så sätt att ”det roliga är att storyn känns så verklig och att vi utgick 

från det när vi funderade på hur vi skulle förvandla boken till film. Vi ville bevara den realistiska 

känslan och ge liv åt Tolkiens gestalter.” (Jackson intervjuad av Brian Sibley, 2001a s. 19-20). 

Jackson hade en stor oro att Tolkiens läsekrets inte skulle gilla hans filmer och därför var 

manusförfattarna noggranna att basera manuskriptet på Tolkiens böcker. Flera gånger gick de 

tillbaka till boken för att inte missa hur Tolkien hade beskrivit olika scener eller en viss 

karaktär eller varelse. Jackson såg det som sitt ansvar att inte göra Tolkiens trogna läsare 

besvikna, utan ta med allt det väsentliga i böckerna och få med alla betydelsefulla varelserna 

och karaktärerna. Det är en svår utmaning, eftersom vad som tolkas vara väsentligt varierar 

från läsare till läsare.  

  Dock fick Jackson ta svåra ställningsantaganden och bestämma vad som behövde uteslutas, 

till exempel fick inte några karaktärer från böckerna plats i filmerna. Han bestämde sig 

dessutom för att låta kvinnliga karaktärer få en betydligt större roll i filmerna än i böckerna 

(Sibley, 2001b s. 15-16). Jackson skapade till och med en helt ny kvinnlig karaktär till 

filmerna om Hobbit.  
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Jackson uttrycker sig på så sätt att filmerna är skapta av människor som älskar böckerna till 

entusiasterna och beundrarna av Tolkiens verk och därmed finns det mycket kärlek, hårt 

arbete och ambitioner bakom projektet (Sibley, 2001a s.95 & Sibley, 2001b s. 7).   

5	  Resultat	  

5.1	  Tolkiens	  budskap	  

Hobbit är inte enbart en fantasifylld och äventyrlig bok, utan det finns en del bakomliggande 

moraliska lärdomar i texten (Helms 1975 & Duriez, 2002 ). Tolkiens budskap framkommer 

tydligt genom karaktärerna och deras handlingar. Exempelvis draken Smaug symboliserar ren 

ondska, en varelse som styrs utav illvilja, girighet, fördärv och som inte kan skilja mellan gott 

och ont (Duriez, 2002 s. 184). Dragen hos draken kan återfinnas bland andra karaktärer i 

Tolkiens bok, bland annat styrs dvärgarna av girighet och habegär. Men enligt Tolkien 

(Duriez 2002, s. 184) så var draken och likaså orcherna födda till ondska och har därmed inga 

moraliska val, människor har däremot en moralkompass och gör fel om de uppför sig på ett 

djuriskt sätt som drakar.  

  I texten framkommer det även att hjältedåd inte behöver utföras av mäktiga trollkarlar eller 

magiker, utan också utav oheroiska och maktlösa små varelser som Bilbo. I textens budskap 

framkommer det att världen inte alltid behöver räddas utav de övernaturliga, kloka och 

mäktiga, utan det är de små tingen som kan avgöra världens öde. Med andra ord är det av de 

alldagliga och maktlösa människorna som världen ska räddas, för de styrs inte av någon 

girighet eller maktbegär utan sin moralkompass (Duriez, 2002 s. 206-209). Att Bilbo har 

hjälterollen i boken framkommer som tydligast när han hittar arkenstenen. Då väljer han att 

avstå från all dess makt och rikedomar ( Helms, 1975 s. 62). Han styrs av sin moralkompass 

när han väljer att stå fast vid sitt ord till sjöstadfolket och ger dem arkenstenen så folket kan få 

sin utlovade del av skatten. Bilbo väljer med andra ord att avstå från sin fjortondel av bergets 

skatt för att rädda sina vänner och undvika krig och för att hålla sitt löfte till sjöstadfolket.  

  Självfallet så finns det fler undangömda budskap i Tolkiens bok, men jag väljer att begränsa 

mig att beskriva det som kan kopplas till värdegrundsarbetet nedan. 

5.2	  Jacksons	  budskap	  

Det finns vissa ändringar av händelser i Jacksons filmatisering av Hobbit. Till exempel 

påvisas Bilbos hjältemod på ett mycket tidigare stadium i filmerna.  



 20 

I första filmen är det Bilbo som lurar trollen och räddar dvärgarna, men i boken är det Gandalf 

som är den listige och räddar dem. Medan Bilbo är stel av skräck och gömmer sig i ett träd 

(Tolkien, 2013 s. 44-47). 

  En av de största förändringarna gentemot boken är att Jackson valde att införa en helt ny 

kvinnlig hjältinna som inte är med i boken, Tauriel. Tauriel är en kvinnlig alv som 

härstammar från Mörkmården, hon är väldigt krigsskicklig, stark och vis. Hon har även en 

betydande roll för berättelsen. I Sagan om ringen trilogin valde Jackson även där att göra 

vissa ändringar, bland annat genom att skapa starka kvinnokaraktärer som också räddade 

världen och inte enbart män såsom i böckerna. Enligt Jackson själv gjorde han dessa val för 

att öka jämställdheten, men han ville även ha hjältinnor i sina filmer (Suskind, 2014). 

Anledningen för Jacksons val var att modernisera filmerna efter vår tids kultur och normer 

(Suskind, 2014). I Suskinds (2014) tidskriftsartikel berättar Jackson i en intervju att han ville 

införa en kvinnlig hjältinna som hans nioåriga dotter kunde se upp till (Suskind, 2014). Då 

föddes idén om att skapa en helt ny kvinnlig karaktär som symboliserar kvinnors styrka och 

skicklighet. Hans tanke var med andra ord att även flickor och kvinnor i biosalongen skulle 

kunna relatera till en karaktär i filmen. Men tyvärr så har Jackson fått utstå mycket kritik från 

Tolkiens fans för att han har ändrat bokens innehåll och tagit med helt nya karaktärer. 

Jacksons gensvar är att man måste förstå hans perspektiv, att man som regissör måste 

modernisera filmer efter samhällets normer och värderingar.  

5.3	  Jämställdhet	  

I läroplanen (Skolverket, 2011a s. 7-9) betonas det att varje skolverksamhet aktivt ska arbeta 

med att främja förståelse och kunskaper om värden. Med andra ord ska skolan aktivt sträva 

mot en trygg miljö där alla elever behandlas med respekt oavsett kön. Varje elev ska ges 

samma förutsättningar och jämlika rättigheter oavsett om man är en pojke eller flicka.  

  För att främja jämställdheten i skolverksamheten kan läraren använda sig utav stödmaterial i 

undervisningen, som leder till diskussioner om pojkars och flickors jämställda rättigheter. I 

boken Hobbiten och filmerna som baseras på boken finns det material som kan användas i 

undervisningen. Det finns framför allt en specifik skillnad mellan män och kvinnor i boken, 

som Jackson har uppmärksammat och till viss del åtgärdat vid adaptionen. I boken Hobbiten 

(Tolkien, 2013) beskrivs inga betydelsefulla kvinnliga karaktärer som har en avgörande roll i 

berättelsen. I början av boken, när Tolkien beskriver Bilbo och hans ursprung, nämns den 

enda kvinnliga ”rollen” Belladonna Took som är hans moder (Tolkien, 2013 s. 10). 

Anledningen att hon nämns är dock för att beskriva huvudrollen, Bilbo.  
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Därefter får man enbart följa och läsa om manliga karaktärer och varelser som har 

betydelsefulla roller. Det finns däremot ett avsnitt i boken där man får läsa om den girige, 

starka och elaka draken Smaug och i beskrivningen nämns kvinnor:  

   […] och han lade beslag på alla deras rikedomar. Antagligen, ty sådan är drakars sed, har han samlat 

ihop allting i en stor hög långt där inne och sover på den som en bädd. Senare brukade han komma 

krälande ut genom den stora porten och nalkas Dal om natten, och han bar iväg folk, särskilt ungmör, 

för att äta upp dem tills Dal låg öde och alla hade dött eller flytt (J.R.R Tolkien, 2013 s. 28).  

Att Smaug föredrar ungmör till middag tillhör den traditionella draksynen, men däremot kan 

det uppfattas annorlunda hos läsaren. Eftersom det inte finns några betydelsefulla kvinnliga 

karaktärer i boken, framställs kvinnan som försvarslös och maktlös. Detta är ett givande 

diskussionsunderlag att använda i undervisningen för att främja förståelsen för jämställdhet. 

Man kan helt enkelt utgå från frågan: varför finns det inga kvinnliga karaktärer/hjältinnor i 

boken. Det är ett ypperligt tillfälle för läraren att ge eleverna en historisk överblick hur 

kvinnans roll och rättigheter har ändrats under tiderna. Men man får inte glömma att Tolkien 

skrev boken på 1930-talet och då framställdes inte kvinnor som äventyrliga mäktiga 

hjältinnor.  

  I filmerna framställs kvinnan däremot annorlunda, trots att Jackson är väl tillgiven till boken 

så tillförs betydelsefulla och starka kvinnliga karaktärer. Dessa förändringar som har skett vid 

adaptionen är mycket givande att använda som diskussionsunderlag. Läraren kan utforma 

frågor som eleverna får reflektera kring och diskutera tillsammans, exempelvis ”var framstår 

jämställdheten som tydligast, i boken eller filmerna” eller ”varför finns det endast hjältar och 

inga hjältinnor i boken”.  

5.4	  Solidaritet	  

Värdegrundsuppdraget består även av att utveckla medkänsla och omsorg för varandra 

(Skolverket, 2011a). I både boken och filmerna finns det ett flertal händelser och handlingar 

som kan kopplas till värdegrundsfrågan solidaritet.  

  I både boken och filmerna utför Bilbo många osjälviska gärningar för att hjälpa sina vänner i 

nöd. I den första filmen, Hobbit- en oväntad resa (Warner Bros, 2012) övervinner Bilbo alla 

sina rädslor och får modet att försöka rädda Thorin. Det sker i scenen då färdarskapet blir 

omringade av orcher och vargar och Thorin blir medvetslös och inte kan försvara sig. Till 

sällskapets förfäran kan ingen komma till undsättning, förutom Bilbo som aldrig har stridit 

eller nyttjat ett svärd.  



 22 

Trots att Thorin inte har visat någon vänlighet till Bilbo hittills, väljer ändå hobbiten att 

riskera sitt eget liv för att rädda honom. Genom denna osjälviska handling byggs det upp en 

tillit och vänskap mellan Thorin och Bilbo.  

  I slutet av boken och i den tredje filmen, Hobbit- femhäraslaget (Warner Bros, 2014) sker en 

osjälvisk handling. Det är när färdarskapet har lyckats undkomma Mörkveden, skogsalvernas 

fängelsehålor och de har hamnat i Sjöstaden. Det skiljer sig i boken och filmen hur scenen 

utspelar sig. I boken utlovar varken Thorin eller Bilbo något löfte om en andel av bergets 

rikedomar. Istället är det stadens herre som uttrycker sig på följande sätt: 

Du måste kräva att få det som är ditt. Timman som länge bebådats är inne. Allt bistånd vi kan ge       

skall du få, och vi ställer vårt hopp till din tacksamhet när du återtagit ditt kungarike (J.R.R 

Tolkien, 2013 s.186).  

I filmen däremot utlovar Thorin en andel av bergets rikedomar till folket i utbyte mot 

förnödenheter och även Bilbo ger ett löfte till folket. I både bok och film vägrar Thorin att ge 

sjöstadfolket en andel av bergets rikedomar. Då kommer den osjälviska handlingen, när Bilbo 

väljer att avstå ifrån sin förmögenhet. Han är beredd att avstå från sin fjortondel för att rädda 

sina vänner och för att hjälpa sjöstadfolket. Trots dvärgarnas girighet och envishet anser Bilbo 

att deras lojalitet överväger deras ”svagheter”. Därför gör han allt i sin makt för att rädda sina 

vänner och försöker undgå kriget mellan dvärgarna och sjöstadfolket i allians med 

skogsalverna. Han gör det även för att stå fast vid sitt ord, att folket ska ha sin berättigade 

andel av skatten. Främst gör han nog det också på grund av medkänsla för folket som har 

förlorat sina hem och tillhörigheter. När Bilbo och dvärgarna kämpar i förgäves att dräpa 

Smaug, inser draken att han behöver få sin hämnd gentemot sjöstadfolket. Eftersom han insåg 

att de hade hjälpt Bilbo och dvärgarna, vill han utkräva hämnd och även påminna folket om 

vem som är härskaren under berget (Tolkien, 2013 s. 214-215). Under Smaugs hämndaktion 

bränner han upp allt som står i hans väg, det finns ingen stad kvar till slut. Att Bilbo ser till 

folk som står i nöd, är en handling som kan ligga till grund för att diskutera 

värdegrundsfrågan solidaritet. Att se till andra som har det svårare, till exempel folk som står 

utan förnödenheter, är en osjälvisk och moralisk handling som visar medkänsla och empati för 

andra. Detta är en diskussion som kan leda till att eleverna utvecklar sin empatiförmåga för 

människor som har det svårare och behöver hjälp.  

 Bilbo påvisar även stor sympati när han väljer att inte dräpa den själviska Gollum som han 

stöter på i en mörk grotta, trots att Gollum försöker döda Bilbo och är oärlig mot honom. Men 

när Bilbo får chansen att rädda sig själv, väljer han att skona Gollum på grund av medkänsla.  
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I ett större perspektiv kan man diskutera betydelsen av att ge alla en andra chans. Trots 

människans tidigare handlingar, så är det aldrig försent att bygga upp en tillit igen. Alla 

förtjänar en andra chans, istället för att bemöta trakasserier och mobbning med samma medel 

bör man försöka bekämpa dem med öppenhet och sympati.  

5.5	  Jämlikhet	  

I läroplanen betonas även värdegrundsfrågan jämlikhet (Skolverket, 2011a). Som det 

betonades i bakgrundavsnittet så står svenskämnet inför ett viktigt uppdrag, nämligen att 

förbereda eleverna inför ett aktivt liv i ett demokratiskt samhälle där olika kulturer och 

värderingar möts (Skolverket, 2011b). Det är viktigt att sträva för en miljö där ingen mobbas 

eller trakasseras på grund av etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättningar. 

För att motverka kränkande behandling är det viktigt att eleverna möts med kunskaper och 

utvecklar förståelse att alla är lika mycket värda.  

  I varken boken eller filmerna finns det inte någon specifik händelse att koppla till 

värdegrundsfrågan jämlikhet, däremot finns det händelser och handlingar som kan användas 

för att diskutera och belysa ojämlikhet. För att utveckla förståelse och kunskaper för jämlikhet 

är det viktigt att diskutera ojämlikhet, vilka händelser och handlingar som kan kopplas till 

ojämlikhet kommer att förklaras nedan. För att diskutera specifikt värdegrundsfrågan 

jämlikhet finns det däremot budskap som kan användas som diskussionsunderlag. Som det 

beskrevs tidigare i texten är en av Tolkiens moraliska budskap att heroiska hjältedåd inte 

alltid behöver utföras av de mäktiga och visa. Även de små tingen räknas och kan avgöra 

världens öde. Detta framkommer tydligt i boken och filmerna, när det är människan Bard som 

dräper den odödlige draken Smaug. Det behövdes ingen mäktig trollkarl för att åstadkomma 

det omöjliga. Detta är ett exemplariskt diskussionsunderlag för att främja värdegrundsfrågan 

jämlikhet. Det är därmed oerhört viktigt att diskutera att alla är lika mycket värda. Alla 

människor kan nå sina drömmar, bara viljan är tillräckligt stark. Det finns inga begräsningar, 

det finns inga hinder att nå sina mål. Det är även viktigt att lyfta fram budskapet i texten att 

man ska vägledas av sin moralkompass. Det är viktigt att sträva efter att nå sina drömmar, 

men man får inte styras av girighet eller maktbegär. Med andra ord så är det viktigt att 

respektera och värna om varandra, och ingen ska diskmineras eller kränkas på grund av 

olikheter.   
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6	  Diskussion	  	  

6.1	  	  Är	  boken	  och	  filmerna	  lämpliga	  att	  använda	  i	  undervisningen	  enligt	  Lgr11?	  

Som det betonades i bakgrundsavsnittet så har litteraturen än idag en betydande roll för ämnet 

svenska i kursplanen (Skolverket, 2011b s. 8). Det finns som sagt inga exakta direktiv om 

vilka författare eller vilken litteratur som ska inkluderas i undervisningen. Däremot framgår 

det i kursplanen att elever i årskurs 4-6 ska få läsa skönlitteratur som är producerade av 

betydelsefulla barn och ungdomsförfattare (Skolverket, 2011b s. 16). Som det har framgått i 

bakgrundsavsnittet, så är J.R.R Tolkien en betydelsefull författare och boken Hobbiten bör 

därför inkluderas i undervisningen. Man kan med rätta kalla Tolkien för en betydelsefull 

författare, eftersom han än idag får utmärkelser som århundradets författare och hans verk 

läses runt om i hela världen (Duriez, 2002 s. 9-10).  

  Det betonas även i kursplanen att eleverna ska erbjudas en undervisning där de får arbeta 

med olika texter och filmer (Skolverket, 2011b s. 6) och därför anser jag att det finns värde i 

att inkludera filmerna i undervisningen. Först får eleverna läsa boken och därefter följs 

undervisningen av filmerna och därigenom får eleverna bland annat möjligheten att utveckla 

förmågan att läsa mellan raderna. Som det framgick i inledningen, betonar kursplanen 

(Skolverket, 2011b s. 12) att undervisningen ska ge eleverna de förutsättningar som krävs för 

att utveckla förmågan att läsa mellan raderna. Tillvägagångssättet för att utveckla denna 

förmåga kan som sagt ske genom att eleverna får analysera texter från olika medier 

(Skolverket, 2011b s. 9). Utformningen av undervisningen kan se ut på så sätt att eleverna får 

läsa boken innan de ser filmerna som baseras på boken, för att därefter analysera dolda 

budskap som framkommer i både film och text. Med sådan arbetsmetod kan eleverna utveckla 

kunskap om olika texttyper och medier. Läraren får även tillfälle att uppmärksamma vilka 

möjligheter det finns vid adaptionen av text till film, som kan leda till en givande diskussion 

bland eleverna. Diskussionen kan handla om budskap, moral och händelser som kan kopplas 

till värdegrundsfrågor enligt Lgr11, som kommer att presenteras nedan.  

6.2	  Främjar	  boken	  och	  filmerna	  värdegrundsfrågorna?	   

Som det betonades i inledningen så finns det forskningsunderlag som bekräftar att eleverna 

får alldeles för få möjligheter att utöva och utveckla kunskaper om värdegrunden (Skolverket, 

2000). Det ägnas alldeles för lite tid i undervisningen åt att diskutera värdegrundsfrågor.  
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  Enligt Lgr11 är det skolans uppdrag att ge elever de förutsättningar som krävs för att 

utveckla kunskaper om de demokratiska värderingar som samhället vilar på (Skolverket, 

2011a s. 7-9). Att utveckla förståelse och empati för andra människors livssituationer ingår 

även i skolans uppdrag. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011a s. 7) så ingår det i 

värdegrundsuppdraget att främja jämställdheten, vilket betyder att kvinnor och män ska 

erbjudas jämlika förutsättningar och möjligheter både i skolan och i samhället. Man kan 

använda både boken och filmerna i skolan i undervisningen, för att främja värdegrundsfrågan 

jämställdhet. Som det belyses i resultatavsnittet så hade kvinnor ingen plats i Tolkiens bok, i 

filmerna däremot så lyfte Jackson fram starka kvinnor. Både i samhället och i skolväsendet 

frambringar ordet pojkar och flickor olika stereotypiska tankebilder (Svaleryd, 2002 s. 14-15). 

När man säger pojkar så tänker många sport, bilar, klätterträd, tuffa lekar och blåmärken. 

Ordet flickor så tänker många rosa, dockor, smink och bästisar. Redan i tidiga åldrar så faller 

pojkar vanligtvis i det stereotypiska mönstret att ta mer plats och förväntas tänja på reglerna, 

exempelvis hörs ofta pojkarna mer i klassrummet än flickor (Svaleryd, 2002). Däremot finns 

det många pojkar och flickor som bryter det stereotypiska mönstret genom att pojkar väljer att 

leka med dockor och flickor väljer att spela fotboll. Enligt Svaleryd (2002) är det viktigt att 

lyfta fram de olika stereotypiska mönstren som finns i samhället om pojkar och flickor och 

diskutera dem, på så sätt kan eleverna utveckla en medvetenhet och förståelse för det som är 

jämställt och inte jämställt.  Här är det ett ypperligt tillfälle att använda sig av boken och 

filmerna för att diskutera skillnaderna. Genom att föra en helklassdiskussion om skillnader 

som uppstår mellan män och kvinnor i samhället, kan det resultera i kunskaper och utvidgad 

förståelse och medvetenhet om orättvisor som kan förekomma i samhället på grund av kön.  

  Lgr11 betonar även värdegrundsfrågan solidaritet, betydelsen av att eleverna utvecklar 

kunskaper och förståelse som i sin tur resulterar i solidaritet för människor i nöd och i utsatta 

situationer. Som det betonades i litteraturgenomgångsavsnittet så har behovet av att utveckla 

kunskaper om moraliska värden ökat i det svenska samhället (Sigurdson, 2002 s. 116-117 & 

Fjellström, 2004 s. 252-255). Därför är det av oerhörd betydelse att lärare integrerar och 

främjar värdegrundsfrågan solidaritet i undervisningen.  

  Som det redovisades i resultatavsnittet fanns det underlag i både boken och filmerna för att 

diskutera och främja solidaritet. Dessa händelser och handlingar främjar förståelse för hänsyn 

och omsorg för andra människor. Bilbos osjälviska handling i relation till sjöstadfolket kan 

diskuteras och värderas så eleverna utvecklar förståelse och empati för människor i utsatta 

situationer och i nöd.  
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I litteraturgenomgångsavsnittet betonade Sigurdson (2004 s. 143-145) att det är mycket 

viktigt att lärare använder sig av trovärdiga situationer som diskussionsunderlag. Att folk blir 

hemlösa på grund av en drakattack är inte så troligt, men däremot nödsituationen att stå utan 

förnödenheter och någonstans att ta vägen är en realistisk kontext att relatera till. En realistisk 

och viktig kontext som läraren kan samtala om är vår tids flyktingsituation, varför människor 

behöver fly från sitt hemland. Att samtala om flyktingsituationen kan leda till ökad förståelse 

och empati hos eleverna.  

  Bilbo visar även i flera situationer i både filmerna och boken ett stort mod, då han ställer 

sina egna behov åt sidan och riskerar sitt eget liv för någon annan. Detta är en 

solidaritetshandling som kräver omsorg, tapperhet och känna empati för andra medmänniskor. 

Det är därför av stor betydelse att läraren utformar en undervisning där eleverna får 

möjligheten att förstå andra individers livsvillkor, utveckla förmågan att sätta sina egna behov 

framför andras och hjälpa i den mån man kan. En sådan undervisning kan hjälpa elever att 

utveckla sin egen empati och omsorgsförmåga.  

  Skolan ska aktivt arbeta för att utveckla kunskap om mänskliga rättigheter, för att främja 

värdegrundsfrågan jämlikhet (Skolverket, 2011a). Med andra ord ska eleverna utveckla 

kunskaper och förståelse för alla människors likvärdiga rättigheter och värden. Som det 

betonades i litteraturgenomgångsavsnittet är det mycket viktigt att även samtala om 

ojämlikhet för att utveckla kunskaper och förståelse om jämlikhet (Säfström, 2015 s. 71-72). I 

både filmerna och boken finns det handlingar som kan belysas för att diskutera ojämlikhet. 

Diskriminerande och kränkande behandling förekommer vid möten mellan dvärgar och alver. 

Ingen av dem visar respekt eller tolerans mot varandra för att de är just ”dvärgar” eller 

”alver”. Fejden mellan alver och dvärgar framkommer mer tydligt i filmerna, i den första 

filmen exempelvis vägrar Thorin att få hjälp av svekfulla och dåraktiga alver. Han utsätter 

hellre sig själv och sina färdkamrater för fara. I boken framkommer alvernas och dvärgarnas 

fientlighet mot varandra tydligt när Thorin och hans färdarskap blir tillfångatagna av alver 

från Mörkmården: 

Kungens grotta var hans palats och kassavalv för hans skatter och folkets fästning mot deras 

fiender. Den var också fängelsehåla för hans fångar. Så det var till grottan de släpade Thorin- inte 

alltför varsamt, ty de älskade inte dvärgar och trodde han var en fiende. Förr i världen hade de 

utkämpat krig mot vissa av dvärgarna, som de anklagade för att ha stulit deras skatter (J.R.R 

Tolkien, 2013 s. 156).  

Den här scenen utspelar sig på samma sätt i den andra filmen och alverna behandlar dvärgarna 

som fiender och skurkar när de stöter på dem.  
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När alvkungen och Thorin försöker föra en diskussion leder det till nedlåtande och respektlösa 

kommentarer såsom ”dvärgar kan man inte prata förstånd med” eller ”alver kan man inte lita 

på”. Dessa handlingar kan användas som diskussionsunderlag för att samtala om ojämlikhet. 

Dvärgarna och alverna kränker varandra på grund av etnicitet, därför kan man använda det 

som diskussionsunderlag vid samtal om kränkande behandling av folk på grund av etnicitet. 

Det är ett ypperligt tillfälle för läraren att lyfta fram ojämlikhetens innebörd, förklara varför 

dvärgarnas och alvernas handlingar och tankesätt är kränkande och intoleranta. Varken 

dvärgarna eller alverna visar respekt eller tolerans mot varandra eftersom de vägrar lyssna 

eller diskutera när det uppstår problem. Detta är ett diskussionsunderlag som kan hjälpa elever 

att förstå vilka handlingar och tankesätt som är orättvisa, kränkande och diskriminerande.  

  För att främja värdegrundsfrågan jämlikhet, kan läraren även använda sig utav textens 

budskap som diskussionsunderlag. Tolkiens budskap kan härledas till diskussioner hur vi ska 

bemöta varandra. Därigenom har läraren även möjligheten att ge eleverna en ökad medvenhet 

om hur vi ska bemöta varandras olikheter med respekt och vördnad. Mobbing och kränkande 

behandling är ett stort samhällsproblem både bland barn och vuxna. För att motverka 

mobbning är det viktigt att samtala om bland annat att  man aldrig ska ha förutfattade 

meningar eller döma människor på förhand (Skolverket, 2011a). För att diskutera detta med 

eleverna kan läraren använda sig utav boken och filmerna.  

  Vid första anblicken av Bilbo så dömer Thorin och några i hans sällskap honom på förhand. 

De tvivlar om att Bilbo skulle klara av uppdraget, eftersom han inte ansågs vara varken 

pålitlig, stridsskicklig eller modig. Under äventyrets gång blir de överraskade och 

överbevisade ett flertal gånger av Bilbo, för gång på gång bevisar han för dem att de har fått 

fel uppfattning om honom, vilket  leder till en stark vänskap och samhörighet mellan dem. I 

undervisningssyfte har läraren stor nytta utav detta underlag, för att diskutera att man aldrig 

ska döma någon på förhand eller skaffa och lyssna på förutfattade meningar. Därmed belyses 

betydelsen av att behandla alla med respekt och vördnad, alla är lika värda och ska erbjudas 

chansen att visa vem man är utan förutfattade meningar.  

6.3	  Samtala	  om	  adaptionen	  	  

Som det har framkommit under min litteraturgenomgång har Jackson varit trogen till Tolkiens 

böcker vid adaptionen, huvudsakligen på grund av Tolkiens stora läsekrets och deras 

förväntningar (Sibley, 2001a s. 7-9). McFarlanes (1996 s. 13-15) åsikter presenterades även i 

min litteraturgenomgång, vid adaptioner bok- film är det viktigt att manusförfattaren och 

regissören är trogna till bokens innehåll och läsarnas inre bilder (McFarlane, 1996 s. 13-15). 
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Det är som sagt en svår utmaning för manusförfattaren att få filmen att överensstämma med 

läsares inre bilder, eftersom inre bilder varierar från läsare till läsare. Däremot finns det 

många exempel på filmer som har haft mycket fri relation till förlagan, men som ändå 

betraktas som mästerverk.  

  Efter eleverna har fått läst boken Hobbit och tittat på filmerna som baseras på boken kan 

läraren lyfta fram diskussionen, hur viktigt det är att filmen överensstämmer med boken som 

den bygger på. Det vore även intressant för eleverna att få se exempel på adaptioner bok-film 

som inte alls bygger på likhet eller överenstämmelse.  

6.4	  Sammanfattning	  	  

Syftet med denna studie var att undersöka hur boken Hobbiten och filmerna som är baserade 

på boken kan användas i undervisningen för att främja värdegrundsfrågorna. Boken och 

filmerna analyserades i relation till läroplanens anvisningar för värdegrundsfrågorna 

jämställdhet, solidaritet och jämlikhet. Det granskades noggrant vilka händelser och 

handlingar som kan kopplas till läroplanens värdegrundsfrågor. Min analys visar att filmerna 

och boken gärna används tillsammans inom ämnet svenska och kan utgöra givande 

diskussionsunderlag för att främja värdegrunden. Det finns ett flertal händelser, handlingar 

och budskap som kan ta rollen som stödmaterial, som det har redovisats i min studie. Därför 

är det gynnsamt för lärare att använda sig utav både boken och filmerna som utgångspunkt vid 

utformning av undervisning vars syfte är att diskutera värdegrundsfrågor.  
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