
 

 

 

 

 

Raskolnikov i klassrummet 

Brott och straff som utgångspunkt  

för värdegrundsdiskussion i svenskämnet 

 

Tommie Danielsson 

Lovisa Davidsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare 

Inom Svenska språket och litteraturen 61-90 hp Peter Andersson 

 

Lärarutbildningen Examinator 

Höstterminen 2010 Barbro Lundin 

 



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 

inom Svenska språket och litteratu-

ren 61-90 hp 

Lärarutbildningen  

Höstterminen 2010 

SAMMANFATTNING 

Tommie Danielsson, Lovisa Davidsson 

Raskolnikov i klassrummet 

Brott och straff som utgångspunkt för värdegrundsdiskussion i svenskämnet 

Antal sidor: 33 

 

Syftet med uppsatsen är att hitta motiv i Brott och straff och se hur värdegrunden gestaltas i dessa. Samt disku-

tera hur skönlitteratur kan användas då man diskuterar värdegrund i skolan. Vår frågeställning är: Vilka mo-

tiv finns i Brott och straff och hur gestaltas värdegrunden i dessa motiv? 
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2 Inledning 

Värdegrunden är ett ständigt aktuellt ämne i skolans värld och den präglar hela organisationen. Den ska 

genomsyra svenskundervisningen och som svensklärare är det viktigt att ha verktyg för att arbeta med 

den. Litteraturundervisning är en del av svenskämnet och vi tycker att det är ett bra sätt för eleverna att 

skapa sina egna värderingar. Därför tror vi att det kan vara en god idé att kombinera värdegrundsarbete 

med litteraturundervisning. Vi har valt att skriva om hur Fjodor Dostojevskijs Brott och straff kan bli en ut-

gångspunkt för värdegrundsdiskussioner både i högstadiet och i gymnasiet. Boken innehåller många motiv 

som kan lyftas upp till diskussion om människosyn.  

Syftet med denna uppsats är att hitta motiv i Brott och straff och se hur värdegrunden gestaltas i dessa. I ana-

lysen utgår vi ifrån reader-response teorin där texten påverkas av läsarens erfarenheter och sammanhanget 

som texten läses i. I vår analys presenterar vi de motiv vi har analyserat fram i romanen, motiven analyse-

ras fram med hjälp av en indirekt karaktärisering. Analysen kan fungera som en grund till värdegrundsdis-

kussioner i svenskämnet. 

Vi kommer i bakgrunden presentera rollen av litteraturundervisning och hur den kan främja eleven i sin 

utveckling. Vi kommer också att ta upp vad skolans styrdokument säger om denna samt värdegrund och 

en kort sammanfattning av Brott och straff. I det följande kommer vi att på basis av Brott och straff att disku-

tera hur skönlitteratur kan användas då man arbetar med värdegrunden.  

Vår frågeställning är följande: 

 Vilka motiv finns i Brott och straff och hur gestaltas värdegrunden i dessa motiv? 
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3 Bakgrund 

3.1 Litteraturundervisning 

3.1.1 Klassisk litteratur 

Huruvida äldre litteratur bör ha en plats i svenskundervisningen eller inte kan diskuteras. Man har alltid 

fokuserat på samtida litteratur men nu har fokus skiftats till att bevara kulturarvet och till detta räknar man 

klassisk litteratur (Skardhamar, 1994, s. 85). Skardhamar menar att man inte kan skicka ut sina elever i livet 

utan att de har fått läsa om sina rötter och skapat sig värdereferenser och värderingar som kommer från 

äldre litteratur och som man sedan kan praktisera i verkliga livet (Skardhamar, 1994, s. 86). 

Skardhamar (2009, s. 85) lyfter fram två olika perspektiv på läsningen av klassisk och ny litteratur. Det 

motiv en del lärare har för att eleverna ska läsa nyare litteratur är att det ska bli lättare för dem att känna 

igen sig i det de läser. Bakom detta ligger tankar om att eleverna ska utvecklas till samhällsmedborgare som 

kan förändra samhället och lösa konflikter. Men om man ser på läsningen av klassisk litteratur ur ett mer 

humanistiskt perspektiv så innebär läsningen av litteratur från en annan tid att eleverna får möjlighet att 

reflektera inte bara över livet som samhällsmedborgare utan över människolivet i helhet. ”Det handlar om 

existentiella frågor, om människovärde och medmänsklighet, om kärlek och hat, om godhet och missunn-

samhet, om egoism, självuppoffring och solidaritet, och om liv och död”(Skardhamar, 2009, s. 85).  

Skardhamar (2009, s. 85-86) menar att det inte bara är klassisk litteratur som tar upp existentiella frågor 

men att den äldre litteraturen bär på ett kulturarv och en historisk bakgrund till varför vi lever som vi gör 

idag och den kan inte eleven tillägna sig genom att enbart läsa samtida litteratur. I motsats till Skardhamar 

menar Kåreland (2009, s. 50) att lärare anser att det är viktigare att ge eleverna ett intresse för läsning än 

att kulturarvet bevaras. För att eleverna ska få ett intresse för en roman så behöver läraren också vara in-

tresserad av den. 

”Många klassiker skulle knappast rubriceras som elevnära. Därmed inte sagt att klassikerna inte skulle 

kunna göras elevnära och användbara i undervisningen” (författarens kursivering) (Löthagen & Staaf, 2009, 

s. 55). Det är många gånger upp till den undervisande läraren att anpassa litteraturen till de elever som 

man undervisar. Löthagen & Staaf (2009, s. 66) menar att trots att klassiker kan kännas tunga, mer anpas-

sade till vuxna och svåra att ta itu med så innebär det inte att de inte ska ingå i skolarbetet. Att man ska 

läsa varje roman från pärm till pärm finns det inget krav på. Istället bör man då plocka ut delar ur roma-

nen som är engagerande och kan ge läsaren nya tankar och starka känslor. 

Men samtidigt menar Kåreland att när man läser antologier av klassiker i gymnasiet så ger inte detta elever 

så mycket som det skulle kunna ha gjort om man hade läst hela verket. Detta på grund av att då man läser 

en kortare text så lever man sig inte in i den på det sätt som man kan göra med hela verk och då utvecklas 

inte elevens fantasi i samma utsträckning. Vidare menar Kåreland (2009, s. 70) att om man läser ett helt 
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verk på gymnasiet så väljer eleverna oftast samtida litteratur och eftersom läraren har läst mycket klassisk 

litteratur i sin utbildning så har han eller hon inte de verktyg som behövs för att hjälpa eleven att analysera 

verket. 

Romaner eller dramer läses helst separat i sin helhet. Men i de fall längre texter ändå bör presenteras i ut-
drag, bör urvalet göras med stor eftertanke. Vissa längre texter förlorar trots allt mindre på att läsas i ut-
drag än vad andra gör (Kåreland, 2009, s. 139). 

 

3.1.2 Läraren 
[…] Eleven lär om sin samtid, historia, om olika kulturer osv., vilket ger en social kompetens. Som någon 
sa: ’Vi har bara ett liv, men genom att läsa kan vi ta del av flera’ (Löthagen & Staaf, 2009, s. 96). 

Löthagen & Staaf (2009) anser att ”Skönlitteraturen bör ha en självklar plats i varje klassrum, vare sig det 

står bild, svenska eller historia på schemat” (s. 8). Man kan använda en skönlitterär text som utgångspunkt 

för värderingsövningar, diskussioner, samtal, reflektioner och argumentationer (s. 9). Då man jämför värl-

den med texten, d.v.s. jämför innehållet i texten som man läst med sina egna erfarenheter, lär man sig nå-

got antingen om texten, om världen eller om båda två (Chambers, 2007, s. 22). “Skönlitteratur inverkar 

också socialt och emotionellt på värderingar och förhållningssätt och faktiskt kan en bok förändra ens liv” 

(Svenska barnboksinstitutet, 2003, s. 62). 

Genom samtal och diskussioner med eleverna så lär de sig att formulera vad de tänker, motivera varför de 

tycker som de gör och förstå hur andra ser på saker som tas upp. Om eleven ska öka sin förmåga till att 

reflektera över samtalsämnen så behöver frågorna som läraren ställer vara öppna utan några givna svar 

(Löthagen & Staaf, 2009, s.12). Chambers (2007, s.56) menar att många elever har svårt för att samtala om 

en läsupplevelse och känner att det är mycket krävande för dem. Anledningen är att de har fått en upp-

fattning om att deras uppgift som elever är att gissa vad som finns i lärarens huvud. Genom de öppna frå-

gorna behöver inte eleverna uppleva detta på samma sätt. 

Jo, eftersom alltför många barn vet att deras reflektioner ofta avvisas med kommentarer som ’fel’, ’det 
hör inte hit’, ’ dumt sagt’, ’inte till någon hjälp just här’, ’barnsligt’, ’det var inte det jag tänkte på’ (och 
värre saker än så), lär sig barnen snart att behålla sina tankar för sig själva (Chambers, 2007, s. 56).  

Chambers (2007, s. 29) menar att då man för ihop allas tankar kring en läsupplevelse så åstadkommer man 

en läsning som man inte hade kunnat göra på egen hand. ”En flicka sa att ’jag har inte läst en bok förrän 

jag har fått prata om den’” (Barnboksinstitutet, 2003, s.40). För att språket ska utvecklas hos eleven så är 

diskussioner och reflektioner nödvändiga och detta behöver eleverna träna sig på (Löthagen & Staaf, 2009, 

s. 54). Chambers (2007, s. 23) menar att en del av nöjet i att läsa böcker är att då man läser får man stän-

digt bilder från minnen som hör ihop med det man läser. 

Målet är inte att fylla våra resväskor med det bästa av allt som tänkts och sagts, utan att finna former för 
kritiska diskussioner som kan öka spännvidden, djupet eller exaktheten i våra omdömen… ett slags sam-
tal som kan leda någonvart – inte enbart ett utbyte av subjektiva åsikter, utan ett sätt att lära av varandra… 
(författarens kursivering) (Chambers, 2007, s. 7). 
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Som lärare måste man innan man börjar ett arbete med en skönlitterär text fråga sig vad man kan få ut 

som mest av just den boken man ska använda (Löthagen & Staaf, 2009, s. 9). Sedan väljer man att foku-

sera på ett speciellt ämne som man kan föra samtal kring (Chambers, 2007, s. 98). ”Att sedan koppla detta 

till uppställda mål är nästa steg. Egentligen har nog de flesta av oss målen ’i bakhuvudet’ redan när vi be-

dömer användbarheten i de böcker vi läser” (Löthagen & Staaf, 2009, s. 55). Innan man börjar arbetet 

med texten så är det viktigt att läraren ger eleverna den förförståelse som de behöver för att kunna ta sig 

an texten (Barnboksinstitutet, 2003, s. 107).  

Skardhamar (1994, s. 52-55) menar att nyutbildade eller unga lärare har lätt för att stanna i fiktionens värld 

då de diskuterar böcker med eleverna. Genom att eleverna får associera fritt så kommer inte läraren att 

ställas inför olika värderingsfrågor där eleverna kommer att påverkas utanför klassrummet. Lärarna väljer 

då istället en trygg position i fiktionens värld. Skardhamar menar också att det förr fanns lärare som lät det 

vara upp till eleven att bestämma vad som var lärorikt och vad den kunde ta med sig ut i livet och det dis-

kuterades också. 

Det var elevernas andliga horisontutvidgning och moraliska utveckling det gällde för dem som såg värde-
förmedling som en viktig uppgift – också genom litteraturundervisningen. Sådana lärare finns fortfarande 
och de har fullt stöd i läroplanen. De är faktiskt i full flärd med att bli moderna igen (Skardhamar, 1994, s 
52-55??). 

Löthagen & Staaf (2009, s. 151) menar att som lärare behöver man ha ett speciellt förhållningssätt när man 

arbetar. Barnen eller eleverna har samma potential som lärarna när det gäller att berätta om sina egna upp-

levelser och andras som de läst om. Om eleverna får uttrycka detta så pratar de ”sig fram till sig själva”, 

d.v.s. utvecklas som individer och få kunskap om sig själva i de samtalen.  

[…] läsning av den sköna litteraturen är personlighetsutvecklande ur både ett individuellt och kollektivt 
perspektiv (Kåreland, 2009, s. 68). Avgörande för skönlitteraturens unika personlighetsutvecklande pot-
ential är att den diskuteras i ett offentligt rum utifrån demokratiska aspekter (författarens kursivering) 
(Kåreland, 2009, s. 69). 

Fungerar inte ett samtal bra så är det bättre att avbryta det än att det blir ännu sämre, menar Chambers 

(2007, s. 82). Men samtidigt så måste läraren låta eleverna ta den tid de behöver för att föra ett samtal. 

Ibland kan det vara så att eleverna har svårt för att formulera sina tankar och det är därför som läraren kan 

uppleva det som att de är ointresserade av att samtala (Chambers, 2007, s. 82).  

Det finns en risk att texten tar överhanden då man läser litteratur menar Löthagen & Staaf (2009, s. 154), 

men om eleven får skriva (eller samtala) om läsningen så kan textens dominans minska. Då kan den istället 

bli en utgångspunkt för hur eleven beskriver sina egna erfarenheter. Molloy (2003, s. 161) menar att det är 

viktigt att läraren tar elevernas erfarenheter på allvar och att man sedan placerar dem i ett mer samhälls-

mässigt eller historiskt sammanhang.  

[…] för att få en god läsmiljö i skolan bör fyra grundvillkor vara uppfyllda: lästid, högläsning, ett bra 
bokbestånd och lärarledda samtal. Dessa förutsättningar är oumbärliga, om ett barn ska utvecklas till en 
läsande människa (Molloy, 2003, s. 39).  
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3.1.3 Eleven som identitetsskapare 

Varför läser vi litteratur med eleverna överhuvudtaget? Olika perspektiv på litteraturundervisning har vuxit 

fram genom åren och en förskjutning har skett de sista hundra åren där litteraturpedagogiken skiftat per-

spektiv från författaren och dennes liv, till läsaren och dennes möte med texten (Myndigheten för skolut-

veckling, 2008, s. 13). 

Det är huvudsakligen reader responce criticism, läsarorienterad forskning, som vunnit mark ute på skolorna. 

Utmärkande för det läsarorienterade perspektivet är att det talas om mötet mellan läsaren och texten, där 

läsaren bär med sig sina erfarenheter och kunskaper in i läsningen (Myndigheten för skolutveckling, s. 13). 

Karaktäristiskt för det läsarorienterade perspektivet är också intresset för vad som sker inom läsaren när 

denne läser, man ser hellre en erkänd subjektivitet än en falsk objektivitet (Skardhamar, 1994, s. 41 ). 

”Vi ger oss ut i läsandets äventyr och där, i läsandets frizon, på dess mötesplats […] händer något. När vi 
återvänder är vi inte längre riktigt desamma. […] Det innebär att litteratur (liksom andra konstformer) är 
personlighetsutvecklande och medvetandegörande. För barn och ungdomar blir detta särskilt viktigt. Här 
får litteraturen egenskap av ”ord på vägen” också rent bokstavlig betydelse” (Lindqvist, 1998, s. 18). 

Litteraturen är personlighetsutvecklande på olika sätt. Bjärbo & Nasiell (2007, s. 16) menar att man lär sig 

att känna igen sig själv och lära känna andra, man får möjlighet att reflektera över många olika människors 

känslor och tankar genom skönlitteratur. Bjärbo & Nasiell (s. 24) menar även att när skönlitteraturen hjäl-

per barnen att förstå sig själva och sin omvärld, så bidrar den till samtal om existentiella frågor. Kåreland 

(2009 s. 96) skriver att man utvecklar en social kompetens då man lär sig om sin samtid, historia och om 

olika kulturer, att man omprövar sina åsikter och begriper bättre om hur man ska uppföra sig i olika sam-

manhang och situationer då man läser skönlitteratur. 

Löthagen & Staaf (2009, s. 15) framhäver att kunskaperna om omvärlden och andra personerna blir större 

och eleverna kan lättare leva sig in i andra personers liv genom läsning av skönlitteratur istället för läsning 

av en faktatext. Läsningen av skönlitteratur har alltså stor betydelse för identitetsutvecklingen, för om-

världsuppfattningen samt för individens utveckling till en demokratisk medborgare (Kåreland, 2009, s. 91). 

Skardhamar (1994, s. 52) påstår att en av nio femteklasser som var med i en intervjuundersökning om lit-

teraturundervisning tyckte om att samtala om böcker de hade läst för att kunna förstå bättre och jämföra 

med verkligheten. Läraren i samma klass var den enda lärare som svarade att hon lade vikt vid insikt, att 

kunna förstå sig själv och andra utifrån de böcker de hade läst. 

Att förstå en text, menar Kåreland (2009, s. 99-106), är att kunna diskutera och tolka och alla tolkar texter 

olika, att man hittar saker att peka på. En elevs förståelse av en text kan vara att den känns meningsfull 

eller ger en något att tänka och fundera vidare på. Många elever tänker utifrån att det finns ett givet svar 

som läraren söker, något som är rätt och fel. Men att förstå en litterär text är att själv kunna ge texten en 

mening. Läraren bör sträva efter att få eleverna uppmärksamma på att de kan uppfatta texter på olika sätt. 
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Eleverna kan också få en förståelse för textens historiska kontext och dra paralleller mellan sitt eget liv och 

samhället. 

I publikationen Gör klassikern till din egen – att arbeta med skönlitteratur i klassrummet (Myndigheten för skolut-

veckling, 2008, s. 13-15) refereras forskaren Louise M. Rosenblatt som riktar kritik mot litteraturundervis-

ningen i skolan. Det är framför allt en läshållning som Rosenblatt kallar för efferent läsning som får kritik. 

Efferent läsning förekommer främst vid läsning utav faktatexter och då läraren frågar eleverna efter ”rätta 

svar”, sådant förstör litteraturupplevelsen menar hon. Man bör därför luta sig mot läshållningen estetisk 

läsning. Den estetiska läsningen har en emotionell dimension som låter eleverna få insikt om andra männi-

skors livssituation, samt låter dem reflektera över åsikter och idéer. Då blir upplevelsen av litterära texter 

annorlunda för varje gång, eftersom eleverna får se olika människor i handling och lyssna till andras åsik-

ter. Deras erfarenheter vidgas och litteraturen blir ett redskap för en demokratisk kompetens. 

”Efferent och estetisk läsning befinner sig dock inte […] i något motsatsförhållande till varandra. Båda 
hållningarna finns med i alla läsprocesser som på ett kontinuum, men där ena sidan av polerna domine-
rar” (Myndigheten för skolutveckling, s. 14-15). 

Myndigheten för skolutveckling (2008, s. 18) tar också upp forskaren R.E Probst som urskiljer fem områ-

den av kunskaper som läsning av skönlitteratur i skolan rymmer: Kunskap om det egna jaget, kunskap om 

andra, kunskap om texten, kunskap om kontexten och kunskaper om meningsskapande processer. 

När läsaren får reflektera över de tankar som kommer till eleven under läsningen infinner sig insikter och 

kunskaper om det egna jaget. Denna utforskning av det personliga härrörs till tillbakablickar och tankar 

kring värderingar och kulturell tillhörighet. För att utveckla elevens kunskaper och förståelse för andra får 

eleven genom samtal om litteraturen med andra förstå att läsningen kan upplevas på olika sätt. Textkun-

skap utvecklas genom insikt i att olika texter kan läsas och bearbetas på olika sätt, att eleven ser olika 

språkliga formuleringar, bilder eller mönster som i sin tur ger upphov till personliga läsupplevelser. Lära-

ren kan med eleverna diskutera hur samtal påverkar dem i deras respons, vilket kan leda till kunskap om 

kontextens betydelse för läsningen. Kunskaper om meningsskapande processer är kunskaper om proces-

ser som är aktiva när vi skapar mening i en text, till exempel om man är medveten om att läsningen är en 

överföring mellan läsare och text (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 18). 
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3.2 Skolans styrdokument 

3.2.1 Lpo94 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, återfinner vi flera punkter 

som man kan utveckla genom att arbeta med skönlitteratur och värdegrund. Vi tar här upp några av dem.  

Skolans uppgift är att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på hos 

eleverna. De värden skolan skall gestalta och förmedla är människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta. Varje elev ska finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet.  

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse, den skall också vara öppen 

för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram och framhålla betydelsen av personliga ställnings-

taganden och ge möjligheter till sådana. Ett av skolans uppdrag är att det etiska perspektivet ska prägla 

skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstagan-

den.  

I läroplanens strävansmål ska skolan sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka 

medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra 

människors egenvärde, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen.  

 

3.2.2 Lpf94 

Skolan skall bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och som inte bara innefatta det 

specifikt svenska utan också det nordiska, europeiska och ytterst det globala. 

I mål att uppnå för de elever som slutfört ett nationellt, specialutformat program eller ett individuellt pro-

gram ska eleven kunna söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kun-

skap, självinsikt och glädje. Eleven ska ha förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och 

läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. 

Skolan skall sträva mot att varje elev vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstagan-

den grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. 
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3.2.3 Skollagen 

De paragrafer i Skollagen (1999:886) som handlar om värdegrunden tas upp nedan. 

“1 kap 2§ Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. 

Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 

vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden”.  

3.2.4 Kursplan för Svenska i grundskolan  

Både i Kursplan för svenska i grundskolan och Kursplan för Svenska A finner vi motiveringar och anledningar till 

varför man ska använda skönlitteratur i undervisningen. De punkter som berör skönlitteratur, diskussioner 

och värdegrundsfrågor har vi valt att presentera nedan. 

Utbildningen i svenskämnet har som syfte att ge eleverna en god chans att utveckla läsning, skrivning, 

lyssning, tal samt att eleverna får upplevelser och lärdomar från litteratur, film och teater. Genom dessa 

kan eleverna ta del av det kulturarv, de värderingar och kunskaper som präglar vårt samhälle.  För identite-

ten har språket en stor betydelse och skolan ska hjälpa eleverna så att de kan utveckla sin kommunikativa 

förmåga, kreativitet och sitt tänkande. Skolan ska genom erfarenheter från teater, läsning och film få ele-

verna att dela sina upplevelser, åsikter och värderingar. Syftet med svenskämnet är också att stärka elever-

nas egen identitet och förståelse för andra människor med andra kulturella bakgrunder än de själva. 

Genom att läsa litteratur ska skolan sträva mot att eleverna utvecklar sin egen fantasi och läslust. Den 

förmåga som eleven har för att uttrycka sina tankar och känslor i dialog med andra ska skolan sträva efter 

att utveckla. Eleverna ska bli stimulerade till att reflektera och värdera i dessa dialoger med bakgrund i 

olika texter. Man ska sträva efter att eleven ska förstå vad kulturell mångfald är genom att få möta skönlit-

teratur från olika tider och länder.  

Svenskämnet utvecklar elevers förmåga att tolka, uppleva och förstå texter. Elevernas uttrycksbehov för 

vad de tänker och känner ska tillgodoses genom arbetet med språk och litteratur. De gemensamma upple-

velser som detta arbete skapar ska reflekteras över och talas om. Genom skönlitteratur, teater och film kan 

människan förstå sig själv och forma sin identitet.  

Elevernas empati och förståelse för andra människor och för det som är främmande kan omprövas och 

utvecklas genom andra värderingar och attityder. Skönlitteraturen ger vidare kunskap om barns, mäns och 

kvinnors livsvillkor under olika tider och i olika länder. Litteraturen kan dessutom ge perspektiv på det 

vardagliga och nära som man inte hade förut. Elevens förhållningssätt till kultur och värderingar inom 
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kulturen kan utvecklas genom arbetet med skönlitteratur. Man kan genom arbetet, individuellt eller i 

grupp, finna att den kan bidra till svar på existentiella frågor.  

3.2.5 Kursplan för Svenska A  

I Kursplan för Svenska A i gymnasiet står det att efter avslutad kurs ska eleven kunna förmedla iakttagelser, 

erfarenheter och åsikter i tal och skrift med anpassning till mottagare och situation. Eleven ska kunna läsa 

en text och ta till sig det väsentliga för eleven som individ, med tanke på studieinriktning och för eleven 

som samhällsmedborgare. Att kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften är ett mål som ele-

ven bör ha uppnått efter avslutad kurs. Genom läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider 

och kulturer ska eleven kunna bedöma texter och formulera sina egna tankar och iakttagelser.  

3.3 Värdegrund 

Läroplanen, Lpo94 och Lpf94, tar upp värdegrunden som skolan ska arbeta med kontinuerligt. Den inne-

fattar värderingar, intressen och syn på vad som är viktigt att kunna, inte bara som elev utan också som 

samhällsmedborgare (Orlenius, 2001, s. 15). För att beskriva värdegrunden i skolan har vi valt att utgå från 

Kennert Orlenius Värdegrunden – finns den? som behandlar olika perspektiv på värdegrunden.  

Orlenius (2001, s. 11-12) menar att de situationer då man som pedagog behöver ta upp och agera utifrån 

värdegrunden ofta är spontana och man har sällan tid till att fundera ut vad som är lämpligt att säga. 

Många nyutbildade lärare anser inte att de har fått de verktyg som de behöver för att hantera sådana situat-

ioner. Situationerna handlar inte bara om värdegrunden utan också om fakta och de kan mer ses som mo-

raliska dilemman än värdegrundsfrågor.  Ett moraliskt dilemma kan tillexempel vara om en person ska 

göra si eller så medan en värdegrundsfråga handlar om vad som konkret är rätt eller fel. Ett exempel på ett 

moraliskt dilemma är huruvida en elev ska berätta för sin lärare att klasskompisen har fuskat på ett prov. 

Till skillnad från det moraliska dilemmat handlar värdegrundsfrågan om huruvida klasskompisen har rätt 

att fuska på ett prov eller inte. 

Då man talar om normer i skolan så menar man handlingar som är önskvärda, vad man bör eller inte bör 

göra. Normer är inte nödvändigtvis formella eller nedskrivna om de inte är formulerade i lagar eller regler. 

De normer som man har kan ställas mot varandra i skolans värld, lärare mot elev, förälder mot lärare etc. 

och dessa normer uttrycker vilka värderingar som man har (Orlenius, 2001, s. 15). Värden är goda och nå-

got som är bra att sträva efter. Dessa värden, som finns i värdegrunden, är något som inte går att för-

handla om, de är en grundpelare i samlivet, och de är något som alla bör eller ska vara överens om (Orle-

nius, s.15). 

Etik innebär, enligt Orlenius (2001, s. 98), hur man beter sig i sociala sammanhang. I vardagen används 

ofta etik som ”den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för 

dessa”(Orlenius, s. 98). Moral har egentligen samma betydelse som etik, d.v.s. bruk, sed, sedvänja, men 

vanligen används moral för att känneteckna det praktiska handlandet, hur vi beter oss (Orlenius, s. 98).  
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Då man diskuterar människosyn så kan man (Orlenius, s.144-146) ha olika perspektiv på människan. Det 

finns egentligen ingen som har rätt när det gäller vilket perspektiv som man ska ha då man diskuterar 

detta. ”En teori är alltid, med nödvändighet, en förenkling av verkligheten” (Orlenius, s.146) och våra 

handlingar är baserade på de uppfattningar och åskådningar som man har om och på livet.  Syftet med 

värdegrunden är inte att alla pedagoger ska ha samma ideologi utan att man ska visa eleverna att vad vi 

tycker styrs av våra normer och värden och det är inte bara en tillfällighet att vi tycker som vi gör (Orle-

nius, s.146). 

Min uppfattning är att begreppet värdegrunden riskerar att bli ett retoriskt flaggskepp, som går på grund 
och havererar. Om värdegrunden däremot innebär att analysera och utveckla sin medvetenhet om värde-
nas betydelse för både tanke och handling, kan vida oceaner om värdenas betydelse öppnas och horison-
ter vidgas. En skola grundad på värden, en värdegrundad skola som gestaltar och synliggör goda ideal, 
behöver inte ge sken av att vi är överens i alla avseenden (Orlenius, 2001, s. 222). 

Demokrati ser man som något att sträva efter i skolan. Men Orlenius (2001, s. 202) pekar på något som 

man i demokratins anda ibland glömmer bort. Nämligen att förutsättningen för att en demokrati ska ut-

vecklas är att det finns olika åsikter. Genom att inte vara överens så diskuteras olika ståndpunkter och 

skilda perspektiv. Genom att uppmuntra oenighet i skolan så gynnar man alltså det demokratiska tänkan-

det hos eleverna. 

Etiska frågor och värdegrunden ska enligt Lpo94 behandlas i undervisningen i alla ämnen. Dock finns inte 

dessa mål med i kursplanerna för de individuella ämnena med undantag för svenska, samhällskunskap och 

religion (Orlenius, 2001, s. 22). De värderingar som skolan ska arbeta med mer ska ses som något att 

sträva mot, ett ideal, som kanske inte går att uppfylla fullt ut. Det är en vision om vad som är en god skola, 

rätt och fel. Dessa mål inte bör styra verksamheten utan snarare visa vad undervisningen ska syfta till eller 

prioritera (Orlenius, s. 30-33). De ska vara en vision som man ska ha för att arbeta i rätt riktning. Frågor 

om värdegrunder bör finnas i alla ämnen menar Orlenius (2001, s. 222-223) och det innebär inte att man 

arbetar med den några gånger i veckan utan att de ska genomsyra hela verksamheten. Inom olika områden 

måste eleverna få chansen att se människosynen och möta värden som gestaltas av vuxna. 

3.4 Brott och straff – en sammanfattning av handlingen 

Rodion (Rodja) Romanovitj Raskolnikov är en före detta student som bor i Petersburg, Ryssland. Raskol-

nikov är mycket fattig och för att säkra sin ekonomiska ställning ett tag framöver bestämmer han sig för 

att mörda och råna Aljona Ivanovna, en rik pantlånerska, och oturligt nog hennes syster Lizaveta. Efter 

mordet är Raskolnikov så förvirrad att han bestämmer sig för att gömma pengarna och mordet blir därför 

inte speciellt meningsfullt för honom. Under romanens gång är Raskolnikov mycket febrig och förvirrad 

och många gånger försöker han avslöja sig själv men då polisen inte tror honom ångrar han snabbt att han 

tänkt bekänna mordet.  

Samtidigt får man i romanen följa Raskolnikovs syster Dunjas planerade äktenskap med Luzjin som senare 

ställs in och deras mor Pulcherias sorg över att hon aldrig får träffa sin son och i vilket skick han nu är i då 
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de äntligen återförenas. Raskolnikov träffar Semjon Marmeladov, en onykter och olycklig man som gör sin 

familj fattigare och fattigare för var dag som går. Raskolnikov hittar senare Marmeladov på gatan, över-

körd av en hästvagn och döende. Raskolnikov hjälper Marmeladov hem och möter där hans familj innan 

han avlider. Raskolnikov får sedan en god kontakt med både Marmeladovs fru Katerina, hans tre sjuka 

barn och hans äldre dotter, Sonja, som försörjer familjen genom prostitution.    

Raskolnikov har en nära vän Razumichin, som hjälper honom då han är sjuk och senare gifter han sig med 

Raskolnikovs syster Dunja. Raskolnikov blir förälskad i Sonja och genom hennes tro på Gud och hennes 

strävan efter att göra rätt för sig så erkänner tillslut Raskolnikov hans mord på de båda kvinnorna och han 

sätts i fängelse i Sibirien. Sonja följer med honom till Sibirien för att inte behöva skiljas från sin kärlek.   

Vi har tagit upp hur litteraturundervisning kan främja eleven i sin utveckling och grundläggande talat om 

värdegrund. I det följande kommer vi att analysera fram motiv i romanen Brott och straff och diskutera hur 

värdegrunden gestaltas i dessa. 

4 Teori 

Vår uppsats är tänkt att ligga till grund för ett arbete i en skolklass om Brott och straff. Därför är det viktigt 

för oss att igenom hela uppsatsen relatera till både elevers perspektiv och vår framtida lärarroll även om 

detta inte explicit redovisas i analysen utan tas upp i diskussionsavsnittet. 

Receptionsteorin som Heith (2008, s. 169) skriver om, kommer från ’Rezeption’ som betyder mottagande. 

I denna teori fokuserar man på läsningen och läsaren och man menar att tolkningen som läsaren gör av en 

text alltid grundar sig i dennes kunskaper och personlighet. Läsarens förväntningshorisont består av dessa. 

Heith (2008, s. 170) menar att ”om man godtar att subjektiva element är med och styr läsningen, kan man 

inte hävda att det bara finns en korrekt tolkning av en text”. Men samtidigt skriver Heith att ur ett littera-

turvetenskapligt perspektiv så skiljer sig tolkningarna av en text avsevärt om man jämför någon med en 

stor litterär kompetens med någon utan denna. Vidare skriver Heith att utveckla elevernas litterära kompe-

tens är ett av ungdomsskolans uppdrag.  

I receptionsteorin finns det en gren som kallas för reader-response. Utgångspunkten för reader-

responseteorin är att en text aldrig är något slutet och entydigt. Läsarens roll framhävs som en skapare av 

mening i de litterära texterna. Läsaren ska ses som en meningskreatör och inte som en passiv mottagare av 

texten. Man är ense om att en texts mening inte är bunden till författarens avsikt utan att texten alltid på-

verkas av den som läser texten och det sammanhang som texten läses i. Reader-responsteorin väljer att 

utgå ifrån texten som något instabilt och obestämt, det finns inte en enda korrekt mening och tolkning av 

en text (Wolf, 2002, s.16) 
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”Att se på läsningen av en dikt utifrån en läsar-responsaspekt innebär, […], att fokus förskjuts från dikten till 
läsaren. Texten finns då inte i dikten utan är ett resultat av läsarens arbete med texten, ett arbete som hela tiden 
präglas av vem läsaren är som person.” (Wolf, s.18) 

Wolf skriver om Wolfgang Iser1 som forskar inom reader-response-teorin. Iser beskriver läsprocessen 

med hjälp av begreppet interaktion. Iser menar att läsa litteratur är att röra sig genom texten ledd av de 

olika perspektiv en text erbjuder. (Wolf, s.23) Den litterära texten, enligt Iser, är fylld med luckor och 

blockeringar, oväntade vändningar och en frustration av förväntningar. Av denna anledning är texten obe-

stämd och outtömlig. Därför kan texten rymma olika tolkningar. (Vår översättning)(Castle, 2007, s.177) 

”För Iser, är läsaren ett konkret historiskt subjekt som upptäcker lika mycket om sig själv som om texten man 
läser.” (Vår översättning)(Castle, 2007, s.177) 

Enligt Iser så är det dessa luckor som intresserar läsaren. Läsaren fyller ut dessa luckor och är med i en 

meningskapande process där textens betydelse bestäms. (Wolf, 2002, s.24) 

Teorin om reader-response ligger till grund för vår metod där vi ser Brott och straff som en öppen och 

mångtydig text. Vi påverkar textens betydelse utifrån det sammanhang vi läser texten i. Texten innehåller 

luckor som vi fyller ut genom indirekt karaktärisering. Luckorna är textens budskap och tankar som till-

sammans formar olika motiv. 

5 Metod 

5.1 Tema och motiv 

För att vid en textanalys kunna analysera fram tematiken i en bok används begreppen tema och motiv. 

Enligt Holmberg & Ohlsson (2009, s. 30) anser vissa forskare att begreppen tema och motiv kan ses som 

synonymer, medan andra skiljer dem åt genom att visa att motiv är mindre betydande för textens helhet 

och att de snarare utgör subteman. Det är också ”viktigt att poängtera att litterära verk kan innehålla flera 

teman och att olika läsare kan se olika teman i samma text” (Holmberg & Ohlsson, 2009, s. 34). Detta 

skriver också Svedner (1999, s. 39) men kallar detta för fokusering i en text.  

Vi utgår ifrån att samma gäller för motiv. I Textanalys – några termer och redskap (2009) skriver Ebefors att 

begreppet tema innebär textens grundtanke eller budskap. Vi skiljer mellan tema och motiv och använder 

begreppet motiv för subteman som innehåller textens tankar och budskap. I enlighet med reader-response 

så är dessa tankar och budskap luckor i texten som är öppna för vår tolkning.  

De fem motiv vi valt ut är motiv vi vill använda i en framtida diskussion om Brott och straff med elever i 

klassrummet. Vilka motiv eleverna kan se i Brott och straff är inte relevant för oss lärare utan vad som kom-

                                                      

1 Sekundär källa 
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mer att vara relevant är elevernas olika tolkning av de motiv vi analyserat fram. Eleverna får i enlighet med 

reader-response-teorin vara meningskreatörer och skapa mening utav de olika motiven.  

Motiven som vi kommer att ta upp i vår analys är de motiv som man före, under och efter läsningen av 

särskilt utvalda utdrag ur Brott och straff kan diskutera med eleverna. Genom att vi i vår analys har tagit ut 

flera motiv som vi analyserar utifrån värdegrunden så är inte vårt mål att eleverna själva ska finna många 

olika motiv i Brott och straff utan snarare att eleverna ska fokusera på de fem olika motiv vi har analyserat 

fram och öppna upp för elevernas tolkningar av dessa motiv. Som vi tidigare skrivit så kommer elevernas 

tolkningar av dessa motiv att skilja sig beroende på deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Därför blir 

det intressant att ta upp värdegrundsfrågor i samband med läsningen eftersom det kan bli långa och gi-

vande diskussioner med och mellan eleverna. När eleven diskuterar motiven är eleven med i en menings-

skapande process och fyller ut textens luckor och bestämmer textens betydelse.  

5.2 Analysmetod 

Vi läste först Brott och straff och sedan Lpo 94 och Lpf 94 grundligt. Läroplanerna innehåller skolans värde-

grund. Vi valde ut de delar i läroplanerna som vi tycker representerar värdegrunden. 

De delar vi valde ut är följande: 

- Alla människors lika värde 

- Människolivets okränkbarhet 

- Individens frihet och integritet 

- Jämställdhet mellan kvinnor och män 

- Solidaritet med svaga och utsatta 

Heith (2008, s. 201-202) delar in romaners karaktärer i huvudpersoner och bipersoner. Dessa personer kan 

skildras direkt eller indirekt. Då man använder en direkt karaktärisering så beskriver berättaren i romanen 

hur personerna är. Genom att läsaren själv får skapa en bild av personen i romanen utifrån dess handling-

ar, repliker och tankar uppstår en så kallad indirekt karaktärisering. Vi använde den indirekta karaktärise-

ringen för att analysera fram motiven, textens tankar och budskap, i romanen Brott och straff.  

I vår analys presenterar vi de fem motiven vi har analyserat fram. Motiven är Raskolnikovs människosyn, 

fattigdom och misär, välgörenhet, synen på kärlek och äktenskap och Razumichins vänskap. Vi har delade 

in de fem motiven i tre underrubriker som grundar sig på den indirekta karaktäriseringen, det vill säga de 

handlingar, repliker och tankar som uttrycktes i romanen. Vi sammanfattade våra fem motiv på detta sätt 

och motiven utgjorde sedan en grund för resterande analys där vi kopplade motiven med de delar ur läro-

planerna som vi tyckte representerar värdegrunden under en enskild rubrik. Värdegrundsdelarna presente-

ras inte i någon särskild ordning i analysen. Analysen kan vara en grund för diskussioner man kan ha i en 

skolklass. 
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6 Analys 

6.1 Raskolnikovs människosyn  

6.1.1 Indirekt karaktärisering 

6.1.1.1 Handlingar 

Den första handlingen som leder fram till detta motiv är när Raskolnikov ger sig av för att planera och 

repetera inför det mord han senare kommer att begå.  

I skymningen en mycket het dag i början av juli lämnade en ung man sin kammare, som han hyrde vid S-
gränd, steg ut på gatan och började långsamt och nästan obeslutsamt gå bort mot K-bron (s. 9). 

Offren är en pantlånerska, där Raskolnikov pantsatt saker, vid namn Aljona Ivanovna och hennes halvsys-

ter Lizaveta Ivanovna. Handlingen sker för att testa om han verkligen kommer att klara av att mörda 

henne. Handlingen sker också för att rekognosera det område som blir scen för mordplatsen.  

Den andra handlingen är realiseringen utav det planerade mordet. Tankarna bakom mordet utgör en viktig 

del av Raskolnikovs syn på andra människor. Efter mordet plockar Raskolnikov på sig några guldföremål 

när han blir avbruten av att Aljonas syster kommer hem. Raskolnikov mördar henne också, avviker från 

platsen. Guldföremålen används inte utan grävs ner under en stor sten. 

Raskolnikov utför efter en tid tre stycken bekännelser. Han ger två stycken olika bekännelser till kvinnan 

Sonja Marmeladova och en bekännelse till sin syster Dunja.  

I bekännelsen till Sonja Marmeladova anger Raskolnikov först att han begick mordet för att han ville bli 

en Napoleon, en vanlig människa som ville bli ovanlig. En Napoleon skulle inte tvekat om han var 

tvungen att mörda för att komma över pengar. En Napoleon skulle strypt henne innan hon hunnit säga ett 

ord. För de pengar han kommer över genom mordet skulle han kunna ge sin mor en lugn tillvaro och göra 

sig en ny karriär på universitetet.  

En andra version av bekännelsen Raskolnikov ger är att han hade råd att gå kvar på universitet med de 

pengar han fick från sin mor samt lönen ifrån privatlektioner. Han frågade sig själv; varför skulle han 

vänta på att människor skulle bli lika klyftiga som honom. Makten ges till den person som vågar gripa den. 

Raskolnikov vågade mördade Aljona för att gripa makten. Han var inte ute efter pengar utan han mördade 

endast för sin egen skull. (s. 490).  

I sin andra bekännelse till sin syster ger Raskolnikov en tredje version av varför han mördade pantlåners-

kan. Han ville göra tusentals välgärningar men på grund av olika misstag misslyckades hans idé om att 

göra sig oberoende och skaffa sig tillgångar. Han menar att blod alltid har forsat och somliga har för det 

krönts med lagerkransar på Capitolium och fått namn att vara mänsklighetens välgörare, hade han själv 

lyckats med sin idé skulle han också krönts med lagerkransar. (s. 611). 
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I en sista handling som sker i domstolen och den rättegång som hölls mot Raskolnikov anges det att orsa-

ken till mordet var just hans tragiska situation, hans fattigdom och hjälplöshet, att kunna säkra sin framtid 

med de pengar han hoppats finna hos den mördade. Brottet följdes dock av en tillfällig sinnesförvirring 

vilket gjorde att han mördade utan en tanke på personlig vinning (s. 630). 

6.1.1.2 Repliker 

Under den handling där Raskolnikov repeterar sitt planerade mord yttrar han följande replik:  

Herregud, vad alltihop är vedervärdigt! Skulle jag, skulle jag verkligen … nej, det är vanvett, det är absurt! 
Tillade han beslutsamt. Hur har jag kunnat få något så horribelt på hjärnan? Hur kan mitt hjärta förmå 
sig till något så ruskigt! (s. 16). 

Repliken förstärker att den första handlingen är en repetition av mordet där han testar sig själv om han är 

kapabel till att begå mordet på Aljona. 

I en grupp av människor som Raskolnikov lyssnar till yttrar sig en person som tidigare lånat pengar av 

Aljona: 

Om man slog ihjäl henne och tog hennes pengar för att tjäna mänskligheten […] tycker du inte att ett 
enda sådant litet brott skulle uppvägas av de tusentals goda gärningarna? […] En enda död i utbyte mot 
hundra liv – det är ju ren aritmetik! Och vilken vikt har denna sjuka, dumma och elaka gamla kärings liv 

på mänsklighetens vågskål? (s.83). 

Repliken ger Raskolnikov en slags bekräftelse på att mordet på pantlånerskan är berättigat eftersom repli-

ken stämmer överens med hans egen människosyn och tankar bakom mordet. 

Domare Porfirij är i denna replik ute efter att få Raskolnikov att erkänna sitt brott. Raskolnikov har skrivit 

en artikel som visar upp hans speciella syn på människor: 

Kort sagt: ni minns kanske att ni antyder att det skulle finnas ett visst slag människor som kan … jag me-
nar: som har rätt … att begå alla möjliga skändligheter och förbrytelser och att lagen så att säga inte är 
skriven för dem (s. 310). 

Raskolnikov kämpar med sitt lidande. Följande repliker visar hur han i ena stunden försöker förstå att 

människor inte kan jämställas med löss för att i andra stunden återigen försöka berättiga sitt brott.  

- Men vad är det för slags sanning? Herregud! – Men det var bara en lus jag dödade, Sonja. En värdelös, 
vidrig, skadlig lus. – Det var ingen lus, det var en människa! – Ja, jag vet att det inte var någon lus, sva-
rade han och såg underligt på henne (s. 492). 

Var det ett brott att döda en vidrig, skadlig lus, en ockrargumma, som ingen hade glädje av och som det 
var värt fyrtio syndaförlåtelser att döda, en gumma som sög musten ur fattiga – skulle det vara ett 
brott?(s. 611). 

6.1.1.3 Tankar 

Aljona och Lizaveta mördades på grund av en samhällsidé. En idé och tanke utvecklad av Raskolnikov 

som beskrivs i en artikel han har skrivit: Människorna i ett samhälle är uppdelade i två läger; vanliga och 

ovanliga människor. Vanliga människor lever disciplinerat och har ingen rätt att överträda lagen, de är 



 

16 

 

konservativa, respektabla, lever lydigt och gillar att lyda eftersom det är deras livsuppgift. De ovanliga 

människorna har rätt att begå vilket brott som helst och överträda lagen för att genomföra sina idéer. De-

ras idéer är att det nuvarande ska förstöras och ersättas med något bättre, de tillåter sig själva att vada ge-

nom blod för sin idé. De vanliga människorna skipar oftast rättvisa och hugger huvudet av de ovanliga 

människorna eftersom det är deras konservativa livsuppgift.  

Den första (de vanliga människorna förf. anm.) bevarar världen och uppfyller den numerärt, den andra 
(de ovanliga människorna förf. anm.) sätter världen i rörelse och leder den mot ett mål (s. 313). 

Vanliga människor kan trots sin lydnad få för sig att de är en slags Napoleon, en ovanlig människa men då 

dömer de sig själva till offentlig botgöring och skickas till en deportationsort som t.ex. en straffkoloni. När 

han inser brottet kommer han att lida. Lidelsen och straffarbetet blir straffet. 

Raskolnikov menar att Aljona var en sjukdom, han mördade inte en människa utan han mördade en prin-

cip. Mordet begicks inte för att tillfredsställa hans lustar utan för ett ädlare syfte; han ville ge lycka åt alla. 

Han kunde hålla fast vid sina pengar och vänta på att lyckan skulle komma till dem alla. Att ge lycka till 

alla ger hans hjärta frid. Han valde ut en lus bland många löss, den onyttigaste lusen. Han lyckades dock 

bara med mordet, att ta död på principen inget mer.     

6.1.2 Värdegrund 

I detta motiv urskiljs några punkter ur värdegrunden. Motivet tar bland annat upp alla människors lika 

värde när Raskolnikov genomför mordet på Aljona. Hon mördas på grund av hans samhällsidé och tankar 

om att det finns vanliga och ovanliga människor, Raskolnikov ser sig som en ovanlig människa som har 

rätt att överträda lagen och därmed ta människors liv. Att ta livet av någon som har det lite bättre ställt för 

att säkra sin och andras framtid. Aljona har för honom inte lika stort människovärde eftersom hon enligt 

honom är en ockrargumma som suger musten ur fattiga. Med hennes pengar skulle han kunna ge lycka åt 

många fler utsatta människor än de enstaka som kan lämna in panter.  

Att kränka olika människors liv visar sig bland annat genom den person som i en replik yttrar sig om att 

Aljona är en sjuk, dum och elak kärring som knappt har någon vikt på mänsklighetens vågskål. Raskolni-

kov kränker henne genom att jämställa henne med värdelösa och vidriga löss. Sonja visar i en replik att 

hon tycker denna kränkning är hemsk och vill att Raskolnikov ska förstå att det är människor.  

Både Raskolnikov och Aljona kan ses tillhöra gruppen svaga och utsatta. Man skulle kunna se Aljona som 

solidarisk med de fattiga studenterna eftersom hon lånar ut pengar fast då i utbyte mot pant, men det 

tycker inte Raskolnikov. För Raskolnikov en princip som inte borde existera. Med pengarna Aljona fått in 

skulle lycka kunna ges till många fler än de enstaka som har tillräckligt med pant att lämna in. Men för Al-

jona är pantbelåningen ett sätt att själv tjäna pengar.   

När det gäller individens frihet och integritet så har både Aljona och Raskolnikov rätt att tänka som de 

gör. Aljona har sin rätt att tjäna pengar på pantbelåning, det är hennes samhällsidé. Raskolnikov har också 
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rätt att tycka att det är en dålig sak för mänskligheten och han vill göra något åt det. Raskolnikovs sam-

hällsidé går dock ut på att överträda lagen vilket man kan ifrågasätta om han har rätt till det. Raskolnikov 

får tveklöst lida för det han gör, han får också avtjäna det straff han förtjänar. 

6.2 Fattigdom och misär 

6.2.1 Indirekt karaktärisering 

6.2.1.1 Handlingar 

Ett av de motiv som visar fattigdom och misär i romanen är handlingen då Raskolnikov går ner för gatan 

och ser hur många människor som har samlats runt en droska och jämrar sig. Då han kommer fram till 

samlingen ser han snabbt att det är Marmeladov som har blivit påkörd och är illa däran. ”Skaffa hit en 

läkare kvickt! Jag ska betala, se här! Ur fickan drog han fram pengar och visade polisen. Han var ovanligt 

upprörd” (s. 214). Raskolnikov fortsätter sedan att handla hjälpsamt genom att gå med Marmeladov hem 

och tillkallar präst och läkare men det finns ingenting de kan göra. Katerina går runt i deras lilla rum och 

jämrar sig samtidigt som hon menar att det är bra att han dör eftersom han då inte kan supa upp familjens 

pengar längre. ”Jag tackar Gud att han håller på att dö! Det kommer att bli billigare för oss!” (s.223). 

Senare i romanen, dagen då Marmeladov blir begravd, är Katerina sjukare och pengarna sinar. Hon vet 

inte vad hon ska ta sig till. Hon syr därför kläder åt barnen så att de ska kunna gå ut för att tigga och un-

derhålla på gatan. Denna handling leder till stor uppståndelse och man kan som läsare se vilken situation 

som Katerina och barnen befinner sig i.  

Hon är alldeles ifrån sig. Jag menar inte fröken Sonja utan Katerina Ivanovna Marmeladova. Förresten är 
fröken Sonja också ifrån sig. […] I ett i ett rusade hon fram till barnen och skrek åt dem och förmanade 
dem och undervisade dem – trots alla åskådare – hur de skulle dansa och vad de skulle sjunga; hon bör-
jade förklara varför de måste, och hon blev alldeles förtvivlad över deras oförmåga att fatta, och slog dem 
[…] (s. 504-506).  

Men åskådarna känner inget medlidande för Katerina och hennes barn utan ser allting som ett underligt 

skådespel istället, vilket gör henne ännu argare. Sonja försöker få sin styvmor att sluta skämma ut sig och 

göra barnen så ledsna men Katerina bara fortsätter. Denna handling som Katerina utför visar hur hjälplös 

hon känner sig och att hon gör vad som helst för att livet för henne och barnen ska bli bättre.  

6.2.1.2 Repliker 

Raskolnikov möter Marmeladov för första gången i en ölstuga. Raskolnikov träffar en bedrövad man som 

super upp alla pengar som hans fru och barn skall ha och som han inte tjänat själv utan som en av hans 

döttrar har tjänat åt honom genom prostitution. En av de första repliker som yttras i romanen som visar 

Marmeladovs syn på sitt drickande är mycket djupt och begrundansvärt. Han anser sig inte längre vara 

fattig utan han lever numera i misär, något som är mycket värre eftersom han hela tiden förnedrar sig 

själv. 
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Bästa herrn, började han nästan högtidligt. Fattigdom är inte synd, det är så sant som det är sagt. Fast 
dryckenskap är ju inte någon dygd, det vet jag mycket väl. Men misär, bästa herrn, misär är synd. Som 
fattig har man fortfarande sina medfödda ädla känslor i behåll, men i misär är det omöjligt. En människa i 
misär jagar man inte i väg med käppen – henne sopar man bort ur den mänskliga gemenskapen på så 
förödmjukande sätt som möjligt. Och med rätta, för en människa i misär är den första att förödmjuka sig 
själv. Därav supandet! (s. 21). 

Marmeladov är kluven i sina känslor då det gäller sin dotters, Sonja Marmeladova, prostitution. Marmela-

dov har blivit avskedad och för att familjen ska kunna överleva måste Sonja försörja hela familjen bestå-

ende av Marmeladov, hans fru Katerina och deras tre barn Polja, Lida och Kolja. En dag då familjen var 

hungrig sa Katerina åt Sonja att hon skulle prostituera sig så att de kunde få mat. ”Menar Katerina 

Ivanovna verkligen att jag måste göra det? […] Tja, varför inte! Svarade Katerina Ivanovna menande, vad 

har du för anledning att hålla på dig? Jo, det är allt en skön skatt du har!” (s. 27). Senare kommer Sonja 

hem med pengar och lägger sig gråtande på sängen varpå Katerina kysser hennes fötter och kramar om 

henne hela natten. 

I denna replik ser man tydligt i hur stort behov familjen är av pengar och att Katerina skickar ut sin styv-

dotter för att tjäna ihop dem, något som en mor i alla andra situationer skulle förbjuda. De är desperata 

över att de inte har tillräckligt mycket pengar. Värdigheten är ingenting de kan hålla uppe längre utan det 

är bara att göra vad som krävs.  

6.2.1.3 Tankar 

I Sonjas tankar får man veta att hon tar på sig mycket skuld för familjens olycka. Hon menar att hon har 

varit grym eftersom hon många gånger har fått Katerina att gråta eller inte har läst högt för sin far då han 

har velat det. Sonja har en stark tilltro till Gud och då Raskolnikov frågar vad som kommer att hända med 

barnen om Sonja själv blir sjuk så säger hon att Gud kommer att skydda dem (s. 383). Man kan tydligt se 

Sonjas tro på Gud i hennes tankar genom romanen. Trots att mycket är hopplöst så tröstar Sonja till hop-

pet och att göra det rätta.  Raskolnikov faller på knä framför Sonja och säger ”Jag bugade mig inte för dig, 

jag bugade mig för hela det mänskliga lidandet […]” (s.384). Sonja säger att hon är en stor synderska för 

att hon lever som hon gör och Raskolnikov håller med. Genom det Sonja säger kan man här se hennes 

tankar och hennes syn på sig själv. Trots den stora tron så går hon emot den då det gäller hennes och fa-

miljens försörjning.  Raskolnikov menar att hon syndar och lider till ingen nytta, att ingenting blir bättre av 

vad hon gör trots att det enda hon vill göra är att hjälpa.  

Är det inte förfärande att du lever i detta snusk som du hatar och samtidigt vet med dig (du behöver bara 
öppna ögonen) att du inte hjälper någon med detta och att du inte räddar någon från någonting. Säg mig, 
sade han nästan utom sig, hur kan en sådan skam och tarvlighet rymmas inom dig sida vid sida med ab-
solut motsatta, heliga känslor? Hade det inte varit rättfärdigare, tusen gånger rättfärdigare och förnufti-
gare, för dig att kasta dig i vattnet och göra slut på alltihop omedelbart? (s. 384).  

I Raskolnikovs tankar förstår man efter detta att denna tanke har slagit Sonja många gånger men eftersom 

hon vill rädda barnen så har hon aldrig förmått sig att ta sitt liv. Han förstår att hennes tro är mycket stark 

och är det som har räddat henne från att bli galen, en tro som inte Raskolnikov har. Tankarna som lyfts 
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fram i romanen är tydliga och visar på de bådas syn på rätt och fel och det mänskliga livet. Trots att Sonja 

har tänkt att hon inte lever enligt sin tro så kan hon ändå inte trotsa sin tro när det handlar om att begå 

självmord. 

6.2.2 Värdegrund 

I värdegrunden lyfter vi upp solidaritet mot svaga och utsatta som en viktig del. Att vara solidarisk mot de 

som har det svårt är något som Raskolnikov tydligt efterlever i romanen. Trots det faktum att Raskolnikov 

inte har några pengar och har det i princip lika dåligt ställt som de han hjälper så ger han bort det sista han 

har till andra. Han tvekar inte över om han ska hjälpa Marmeladov och hans familj då han är döende utan 

Raskolnikov agerar på en naturlig impuls han får om att hjälpa andra.  

Sonja har också en vilja att hjälpa sin familj men hon gör det genom att prostituera sig. En del som vi har 

valt ut som väsentlig i värdegrunden är människolivets okränkbarhet. Genom prostitutionen skulle man 

kunna säga att Sonja kränker sitt eget människoliv och att Katerina kränker henne genom att föreslå att 

hon ska göra det. Katerina menar att det inte finns någon anledning till att hon ska hålla på sig, något som 

man kan tänkas syfta på att hon inte behöver vara oskuld längre eftersom hon aldrig kommer att gifta sig 

och därigenom behöver hon inte ”spara på sig” längre. Är det med denna underton som Katerina säger 

det till Sonja så är det helt klart att hon kränker Sonja med sina ord.  

Prostitution i sig är en kränkning av människolivet eftersom Sonja utnyttjas sexuellt mot sin egen vilja. 

Hon skulle visserligen kunna avstå från att prostituera sig men hon har egentligen inget val om de vill få 

mat för dagen. Många ser prostituerade som mindre värda i romanen och det är något skamligt att syssel-

sätta sig med det. Raskolnikov säger till Sonja att hon egentligen skulle kunna begå självmord för hennes, 

som hon ser det, goda gärningar tjänar egentligen ingenting till. Kanske säger Raskolnikov bara detta för 

att provocera Sonja till att säga vad hon egentligen tycker om sitt leverne men om han inte gör detta så 

innebär det att också med många andra delar synen om att prostituerade är mindre värda. Om, som det 

står i värdegrunden, alla människor har ett lika värde så finns det ingen anledning till att Sonja borde ta 

livet av sig mer än någon annan bara för att hon är prostituerad. 

Då Katerina tvingar sina barn att klä sig i lustiga kläder och dansa och sjunga på gatan så kan man påstå att 

hon kränker barnen. Folk runt omkring dem ser på dem med stora ögon och intresserar sig för denna ga-

lenskap. Barnen tvingas att uppträda mot sin vilja och Katerina skriker och till och med slår barnen då de 

inte gör som hon säger. Detta strider självklart mot allt som värdegrunden förespråkar eftersom individen 

måste vara fri att få göra som den vill. Samtidigt måste man ställa sig frågan: om hon är deras förälder har 

inte hon rätten att bestämma över dem då? Givetvis inte slå och skrika på dem, men att säga till dem att 

dansa och att barnen då borde göra som hon säger. 
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6.3 Välgörenhet 

6.3.1 Indirekt karaktärisering 

6.3.1.1 Handlingar 

En handling i romanen är att under gravölet som hålls hemma hos Katerina Ivanovna har Sonja ett samtal 

med Luzjin där han ger henne tio rubel som hon är mycket tacksam för. Senare konfronterar Luzjin Sonja 

framför de andra på gravölet och menar att hon har stulit en hundrarubelsedel från honom. Men hon sä-

ger att det hon fått är en tiorubelsedel och att han kan få den tillbaka. Sonja letar sedan igenom sina fickor 

och upptäcker en hundrarubelsedel där. Lebeziatnikov kommer in i rummet och vittnar om att han sett 

Luzjin stoppa en hundrarubelsedel i Sonjas ficka utan att hon märkte något då de hade sitt samtal (s. 469-

472).  

Handlingen som följer på den första handlingen är följande. Då Lebeziatnikov såg detta hade han trott att 

Luzjin antingen skämdes över att ha gett bort så mycket pengar, eftersom han själv aldrig skulle göra det, 

eller att Luzjin ville att Sonja skulle få en överraskning senare då hon fann sedeln, eller att Luzjin ville se 

om Sonja skulle söka upp och tacka honom för de pengar hon fått. Men Lebeziatnikov trodde inte att han 

gjorde detta för att anklaga henne för stöld (s. 473-474). Den tredje och sista handlingen, i fråga om Sonja 

har stulit eller inte, innebär att Raskolnikov har det sista ordet i diskussionen genom att förklara att Luzjin 

gjort detta för att bevisa sina fördomar om Sonja, återförenas med Raskolnikovs syster Dunja och såra 

Raskolnikov som han inte är förtjust i alls genom att förnedra den han håller kär (s. 474-476).  

6.3.1.2 Repliker 

Innan Raskolnikov lämnar Katerina med sina barn och avlidne make så skänker han dem 20 rubel och han 

är väldigt mån om att de ska få det bra. Han lovar att han ska komma någon av de följande dagarna och 

hälsa på och tänker först lämna dem utan att ha uppgivit sitt namn men en av döttrarna, Polja, springer 

efter honom och frågar vad han heter. Detta för att Sonja senare ska kunna leta upp honom och tacka 

honom för all hjälp (s. 227-228). I de repliker som dessa yttrar mellan varandra så finns det en ömhet och 

en försiktighet. Ingen vill förnärma den andra eller bete sig fel då Raskolnikov nu har skänkt pengar till 

dem. Och Raskolnikov vill inte heller uppmärksamma händelsen utan helt enkelt bara skänka bort peng-

arna utan att få något i gengäld. Han är inte ute efter att bli tackad och hyllad för det han gjort. När 

Raskolnikov senare träffar sin mor Pulcheria och sin syster Dunja berättar han om hur han har skänkt bort 

de pengar han så mycket behövde själv.  

”Mamma, förresten gjorde jag någonting alldeles oförlåtligt i går kväll; jag måste ha varit galen. Alla 
pengar som du skickade mig gav jag bort till … hans fru … för begravningen. […] Ni skulle nog också 
ha gett dem pengar om ni hade sett dem … Jag är naturligtvis medveten om att jag inte hade rätt att göra 
så, i synnerhet som jag vet hur besvärligt ni har haft att skaffa de där slantarna. För att kunna hjälpa andra 
måste man först ha rätt att göra det, […]” (s. 273).   
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I denna replik kan man se hur ångerfull Raskolnikov är, inte för att han har skänkt bort pengarna som han 

egentligen behövde själv, utan över att han har skänkt bort de pengar som hans mor och syster har slitit så 

för att ge honom. Han ångrar inte sin välgörenhet utan det faktum att han har uppträtt enligt honom re-

spektlöst mot de som försöker hjälpa honom. Han menar att man ska ha rätt att hjälpa andra vilket kan 

syftas på att han själv borde ha tjänat ihop pengarna som han gav bort, annars hade han inte rätten att 

göra det.  

Då Sonja kommer till Raskolnikov för att bjuda in honom till sin fars själamässa och gravöl så är hon 

mycket försiktig och rädd för att säga eller göra något fel. Sonja blir förvånad över att Raskolnikov inte har 

det så gott ställt eftersom han skänkte dem väldigt mycket pengar föregående dag. ”Varför tittar ni på mitt 

rum så där? Mamma har just talat om att det liknar en likkista. – Ni gav oss allt ni hade i går! svarade Sonja 

plötsligt med en hög, snabb viskning och sänkte genast blicken” (s. 287). Den replik som Sonja yttrar här 

är ett tydligt tecken på hennes blyga tacksamhet. Det faktum att inte Raskolnikov var mer förmögen än 

familjen Marmeladov visar på hur godhjärtad han är. När Sonja förstår detta så ser hon honom som ännu 

mer barmhärtig och sänker blicken som ett tecken på hennes underkastelse. 

6.3.1.3 Tankar 

Då han betraktade henne, insåg han omedelbart, att hon var berusad. Det var en underlig och otäck syn. 
[…] Men kanske femton steg bort stod en herre, som av allt att döma också gärna tänkte närma sig flick-
an med vissa avsikter. […] Raskolnikov greps av vrede och fick en plötslig lust att förolämpa den fete 
snobben på något sätt (s. 61). 

I citatet reagerar Raskolnikov på herrens avsikter med ilskna tankar visar på att han inte tycker att det är 

alls lika acceptabelt för honom som det är för andra att utnyttja unga, fulla flickor. Att han tänker på att 

förolämpa mannen på något sätt kan vara ett sätt för att få mannens uppmärksamhet på honom själv och 

inte på flickan. När Raskolnikov ska ge sig på mannen så kommer en polis och frågar vad de håller på med 

och Raskolnikov svarar att mannen tänker ge sig på den berusade flickan och att han tycker att de istället 

ska följa flickan hem.  

Polisen går fram och pratar med flickan och Raskolnikov ger honom pengar för att skaffa en droska som 

kan köra henne hem. ”Raskolnikov verkade sannerligen vara en konstig prick; han gick klädd i trasor, och 

ändå skänkte han bort pengar!” (s. 63). Tanken på att Raskolnikov skulle skänka pengar till okända trots 

att han var fattig själv tycker polisen är mycket absurt. Antagligen är han van vid människor som bara bryr 

sig om dem själva och inte hjälper andra i första hand.  

Eftersom flickan är så berusad så kan inte polisen få reda på var hon bor så han går därifrån. Raskolnikov 

blir upprörd över detta men polisen svarar: ”Äsch, strunta i det! Vad har ni med saken att göra? Strunta i 

det! Låt den där karlen […] få sitt lilla nöje. Det angår väl inte er?” (s. 65). Polisen, mannen och flickan 

försvinner bort och ensam sitter Raskolnikov med sina tankar. Han funderar över varför han la sig i det 

hela överhuvudtaget och tycker synd om flickan. Raskolnikov vet att om en flicka en gång har satts i pro-

stitution så kommer hon knappast ur det och väntas ett hemskt liv. Antagligen reagerar Raskolnikov så 
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starkt på denna händelse eftersom han kommer att tänka på alla andra flickor och kvinnor som han ser är 

prostituerade och som han egentligen vill hjälpa. Men att hjälpa de kvinnor som redan är fast i det livet är 

svårt och därför försöker han desperat att hjälpa flickan som ännu kan ”räddas”. 

6.3.2 Värdegrund 

Då Luzjin anklagar Sonja för att ha stulit från honom blir Sonja mycket skärrad. Först ser hon Luzjin som 

en välgörare det vill säga en som har solidaritet med svaga och utsatta. Många tror att Luzjin har stoppat 

på henne pengarna för att han skämdes över att ge bort så mycket pengar eller att han, till skillnad från 

Raskolnikov, ville att hon skulle komma tillbaka för att innerligt tacka honom för pengarna. När man se-

nare förstår att Luzjin bara har gjort detta för att anklaga henne för stöld eftersom han vill bevisa sina för-

domar om henne, att hon är tjuvaktig eftersom hon lever fattigt och på prostitution, så får man en helt 

annan bild av Luzjin. Istället för att tro att han har solidaritet med svaga och utsatta så blir det istället en 

fråga om att han kränker Sonja. Genom att anklaga Sonja för någonting som hon inte har gjort så kränker 

han henne och eftersom han är förmögen och hon är fattig så är det en ganska stor chans att han får rät-

ten på sin sida. Lyckligtvis kommer de på Luzjins baktankar med det hela och Sonja förklaras oskyldig.  

Då Raskolnikov försöker att hjälpa den berusade flickan från att bli våldtagen så ser man tydligt hans soli-

daritet med de svaga och utsatta. En solidaritet som är äkta, till skillnad från Luzjins. Även här ger Raskol-

nikov polisen pengar för att köra henne hem, precis som han ger Marmeladov pengar till en doktor och till 

begravningen. Samtidigt ber han om ursäkt till sin mor och syster för att ha gett bort pengarna eftersom 

han inte hade rätten att göra det när de inte var hans ifrån början. Men han säger också till sin mor att om 

hon varit där och sett det så hade hon säkert också skänkt bort pengarna. Därigenom kan man se att han 

och hans mor delar samma tankar om solidaritet. 

Raskolnikov vill villkorslöst hjälpa flickan på gatan så att hon inte hamnar i en förfärlig situation. Men po-

lisen har inte alls samma syn på människor som Raskolnikov har. Han anser inte att det spelar så stor roll 

om mannen utnyttjar flickan sexuellt, antagligen för att han anser att flickan får skylla sig själv. Det kan 

också handla om att polisen tycker att mannen har rätt att göra så mot flickan eftersom han är man och då 

kan det handla om jämställdhet.  

Individens frihet kan också spela en roll i detta avsnitt eftersom polisen säger att Raskolnikov inte ska bry 

sig om dem eftersom det inte har med honom att göra. Raskolnikov håller säkert med polisen om att indi-

viden har rätt till frihet och integritet men inte när det handlar om att utnyttja en flicka sexuellt. Baserat på 

den händelsen så har inte polisen en människosyn som stämmer överens med värdegrunden. Att alla 

människor är lika värda är ingenting som han håller med om.  
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6.4 Synen på kärlek och äktenskap 

6.4.1 Indirekt karaktärisering 

6.4.1.1 Handlingar 

En handling som leder till att Svidrigajlov begår självmord börjar med att Svidrigajlov hör hur Raskolni-

kov erkänner för Sonja att det var han som mördade Aljona och hennes halvsyster och han bestämmer sig 

för att använda det för att få en chans att tala med Dunja. Dunja får ett brev av honom och hon bestäm-

mer sig för att söka upp honom för att få den information han erbjuder henne. Då han ska berätta för 

henne om mordet låser han in dem båda för att inte Dunja ska kunna rymma ifrån honom. När Dunja 

märker detta får hon panik och skjuter honom med en pistol hon har haft med sig, men inte allvarligt. ”- 

Du älskar mig alltså inte? frågade han lågt. Dunja skakade på huvudet. - Och … kan inte göra det? … Ald-

rig? viskade han förtvivlad. – Aldrig, viskade Dunja” (s. 587). Svidrigajlov släpper henne sedan och be-

stämmer sig för att ta sitt liv. Kärleken som han har för Dunja kommer hon aldrig att ha för honom.  

6.4.1.2 Repliker 

Naturligtvis är det inte fråga om någon väldig kärlek vare sig från hennes eller hans sida, men Dunja är 
inte bara en klok flicka utan också ädel som en ädel, och hon ser det som sin plikt att göra sin man lyck-
lig, och han å sin sida kommer säkert också se till att hon blir lycklig; på den punkten har vi inga större 

skäl till tvivel, fast jag måste medge att det hela har kommit litet väl hastigt på (s. 48). 

Denna replik är tagen ur brevet som Pulchera, Raskolnikovs mor, skriver till honom. Hon framför både 

en oro och en lättnad i sitt brev till honom. Hon framhåller många negativa sidor hos Luzjin men menar 

att det är bra för Dunja att hon får en man som kan försörja henne och kan behandla henne väl. Man kan 

tydligt se hur hon påpekar plikten som makarna har att göra varandra lyckliga. Det handlar alltså om en 

plikt och inte att de gör varandra lyckliga naturligt eftersom de är så förälskade. Hon skriver också att gif-

termålet är lite hastigt påkommet och visar därigenom att hon är lite bekymrad men samtidigt skriver hon 

att de inte behöver vara oroliga.  

Hon skriver att Luzjin är en upptagen man som vill skynda på giftermålet så snabbt som möjligt så det är 

viktigt att Raskolnikov får träffa dem snart så att han kan ge dem sin välsignelse. Men detta är något som 

Raskolnikov genast säger nej till. Han talar om för Dunja att hon får välja mellan honom och Luzjin för 

att han aldrig kommer acceptera deras giftermål eftersom han tror att Dunja enbart gifter sig för pengar-

nas skull. ”Du kan inte högakta Luzjin – jag har träffat honom och talat med honom. Alltså säljer du dig 

för pengar och alltså beter du dig tarvligt” (s. 280). Raskolnikov har en tydlig uppfattning om Luzjin och 

vägrar acceptera sin systers beslut. 

”Jag tror att alltihop beror på att du förutsätter att jag offrar mig för någon åt någon. Men det gör jag inte 
alls. Jag gifter mig helt enkelt för min egen skull, därför att jag själv har det svårt. Men det är klart att jag 
skulle vara glad om jag kunde bli mina närmaste till någon nytta. Fast det är inte det viktigaste skälet till 
mitt beslut …” (s. 279-280). 
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Dunja menar med denna replik att Raskolnikov inte har rätt i att hon offrar sig för pengarnas skull och för 

någon annan. Men samtidigt så säger hon att hon själv har det svårt och därför gifter hon sig med Luzjin. 

Hon säger alltså att hon gifter sig för pengarnas skull, precis som Raskolnikov säger, men att hon bara ser 

det som en bonus om familjen kan dra nytta av den rikedom hon får i och med giftermålet. 

6.4.1.3 Tankar 

I romanen får man reda på hur alla inblandade tänker angående Dunja och Luzjins bröllop. Dunja vill att 

båda Raskolnikov och Luzjin ska träffas för att reda ut de oenigheter som finns mellan dem så att hon kan 

gifta sig med Luzjin och samtidigt förbli nära med sin bror. Men Luzjin och Raskolnikov blir mer osams 

än vad de varit förut och Luzjin säger att äktenskapet kanske inte är en sådan bra idé nu när Dunja har fått 

ärva tre tusen rubel efter Marfa och samtidigt blivit erbjuden tio tusen av Svidrigajlov. Genom att Luzjin 

säger detta så visar han också att tanken med äktenskapet är att han ska kunna ge henne en ekonomisk 

fördel.  

Er anmärkning får en faktiskt att tro att ni räknat med att vi skulle vara alldeles hjälplösa, sade Dunja irri-

terat. – Nå, i alla fall räknar jag inte med det nu längre, och i synnerhet tänker jag inte stå hindrande i 

vägen när det gäller Arkadij Svidrigajlovs hemliga erbjudande[…] som – efter vad jag förstått – har myck-

et stor och kanske avgörande betydelse för er (s. 364).  

Detta visar på att Dunja blir förnärmad av att Luzjin faktiskt tror att hon bara är ute efter pengar, något 

som hon har försökt att övertyga alla andra om att så är inte fallet.  

Dunja skickar iväg Luzjin och ber honom aldrig komma tillbaka efter det han har sagt. Äktenskapet blir 

aldrig av och det grämer Luzjin mycket. Han är upprörd över att han hade beställt möbler till deras ge-

mensamma hem som han nu inte kommer att få tillbaka pengarna för. Han tänker ”Jag kan ju inte gifta 

mig för möblernas skull!” (s. 430). Då han sitter och funderar för sig själv så ångrar han att han hade hållit 

i sina pengar så länge. Han tänker att om han hade köpt en massa kläder och saker till både Dunja och 

hennes mamma så hade det varit mycket svårare för dem att lämna tillbaka alla de saker och skicka iväg 

honom. Då kanske han fortfarande hade haft Dunja kvar. 

Men han kunde inte vara utan Dunja; det var otänkbart för honom att avstå från henne. Han hade i flera 
års tid drömt om att gifta sig men hade hela tiden sparat pengar och avvaktat. I djupaste hemlighet hade 
han entusiastiskt tänkt sig en flicka som var mycket sedesam och fattig (fattig måste hon absolut vara), 
mycket ung, mycket söt, väluppfostrad och bildad, mycket hämmad, med bittra erfarenheter av sorger 
och bedrövelser, en flicka som underordnade sig honom och som livet igenom skulle betrakta honom 
som sin räddare och dyrka honom och lyda honom och häpet beundra honom, honom ensam (s. 367). 

Luzjins tankar om att han vill vara en hjälte som räddar den unga flickan i nöd syns tydligt här och det är 

något som Dunja inte alls var beredd på att han skulle ha tankarna på. Dunja är mån om att visa sig stark 

och ha en egen vilja och detta går emot mycket av Luzjins tankar om att kvinnan ska avguda honom etce-

tera.  
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6.4.2 Värdegrund 

Svidrigajlov vill först inte acceptera att Dunja inte har några känslor för honom. Därför låser han in henne 

i ett rum tillsammans med honom och försöker göra närmanden. Men då han märker hur arg och rädd 

hon är för honom så ser han sin kärlek på ett annat sätt. Då han frågar om hon någonsin kommer att älska 

honom och hon säger nej så accepterar han hennes känslor. Man kan säga att han respekterar hennes indi-

viduella frihet och att hon får göra som hon vill. Att han senare begår självmord har att göra med hans 

alldeles för starka känslor för henne och hans olycka över att aldrig kunna få henne.  

I det bråk som Raskolnikov har med Dunja så är han fast beslutsam om att hon gifter sig för pengarnas 

skull och ingenting annat. Han vägrar tolerera deras giftermål och tvingar henne att välja mellan honom 

eller Luzjin. Att ställa henne för ett sådant val är inte snällt mot henne. Även om giftermålet sedan inte 

visar sig vara en så bra idé och att Luzjin inte är den hon borde gifta sig med så borde han ändå ha accep-

terat hennes beslut. Att individen har frihet, som det står i värdegrunden, gällde tydligen inte i detta fallet 

enligt Raskolnikov. Han respekterar helt enkelt inte att hon fattar sina egna beslut.  

Luzjin vill desperat att äktenskapet med Dunja ska vara en handling från hans sida som ska se solidarisk 

ut. Han vill att Dunja och hennes mor ska se honom som sin räddare och vara evigt tacksamma. Men 

egentligen är han inte solidarisk med de svaga och utsatta i den meningen eftersom han mest är ute efter 

att få ära och tacksamhet själv, inte att egentligen hjälpa någon. När Dunja och hennes mor förstår att 

detta är Luzjins tanke bakom äktenskapet så känner de sig mycket kränkta och avvisar honom.  

De får antagligen uppfattningen om att han inte ser dem som lika mycket värda som han är eftersom de är 

fattiga. Och detta är något som är helt riktigt enligt Luzjins plan eftersom han ska hitta en flicka som är 

fattig, det är egentligen det viktigaste. Han tänker också att om han hade gett Dunja och hennes mor 

mycket mer kläder och pengar innan bröllopet så skulle de inte kunna avvisa honom på det sätt som de 

sedan gjorde. Han har en tanke om att kvinnorna kan köpas. Han vill också att kvinnan ska dyrka honom 

då hon har gift sig med honom och då även underkasta sig honom. Att äktenskapet ska vara jämställt mel-

lan mannen och kvinnan är ingenting som Luzjin håller med om.  

6.5 Razumichins vänskap  

6.5.1 Indirekt karaktärisering 

6.5.1.1 Handlingar 

Razumichin är en av Raskolnikovs kamrater vid det universitet där han studerar. De är kanske inte direkt 

vänner men de är öppenhjärtliga mot varandra. Raskolnikov och Razumichin möts ute på gatan. Även om 

de inte träffats på länge så går Raskolnikov över på andra sidan gatan och vänder sig om för att 
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Razumichin inte ska se honom. Razumichin upptäckte honom men går vidare för att inte genera sin vän. 

(s. 67-68) 

Efter mordet beger sig Raskolnikov till Razumichin. Om han gick dit av en slump eller för att be om 

pengar det vet han inte. Razumichin har vänligheten nog att ge Raskolnikov arbete för att kunna tjäna lite 

pengar för att kunna studera vidare men han avfärdar det och beger sig hem (s. 136-139) 

Dessa två handlingar blir startskottet för en förnyad vänskap mellan Raskolnikov och Razumichin. 

Razumichin ser till att när Raskolnikov blir sinnesförvirrad så får han hjälp av läkaren Zosimov som dekla-

rerar att han är undernärd, därmed matar Razumichin honom med lite soppa. Razumichin börjar försiktigt 

styra upp Raskolnikovs liv genom att se till att Raskolnikov inte blir vräkt från sin lägenhet och han skaffar 

nya kläder till honom (s. 147-160) 

6.5.1.2 Repliker 

Raskolnikov visar upp en tveksamhet inför Razumichins vänlighet i följande replik: 

– Hör du, Razumichin, började Raskolnikov tyst och förmodligen lugnt. Inser du verkligen inte att jag 
inte vill veta av dina goda gärningar? Och vad kan du egentligen ha för glädje av att spela barmhärtig sa-
marit mot en människa som … ger blanka fan i det? […] (s. 202). 

Razumichin tar inte särskilt illa upp utan bjuder in Raskolnikov till sin inflyttningsfest – Raskolnikov sva-

rar: ”Du skulle kunna ta stryk, Razumichin, i rena förtjusningen över att få göra goda gärningar.” (s. 204) 

Pulcheria och Dunja betraktar Razumichin som försynen själv. I ett samtal med Dunja kallar Pulcheria 

Razumichin för ”den effektive unge mannen.” (s. 234). Repliken avser att visa deras förtjusning över hans 

handlingskraft när han tar hand om Raskolnikov.  

Razumichin blir förtjust i Dunja. Raskolnikov märker detta och uttrycker: ”-Vad är du så generad för, din 

Romeo! […] Och vad du är välvårdad i dag! Har du till och med petat naglarna? […] Herregud, har du inte 

gått och haft pomada i håret också!” (s. 297)  

6.5.1.3 Tankar 

Razumichin funderar på hur polisen kan utsätta och misstänka en stackars fattig och sjuk student för en 

sådan tanke som att begå mord. Han skulle minsann ha delat ut tjugo smockor åt alla håll, han ber Raskol-

nikov strunta i poliserna. (s. 323) 

En tankegång i romanen är att Dunja ska gifta sig med en man vid namn Pjotr Luzjin, Raskolnikov ogillar 

detta och ger henne ett val: antingen gifter hon sig med Luzjin eller behåller hon sin vänskap med sin bror. 

Efter detta uttalande kallar Razumichin Raskolnikov för en galning och despot. Då växlas det blickar mel-

lan Dunja och Razumichin ”Hennes svarta ögon gnistrade – Razumichin ryckte rentav till inför den blick-

en.” (s. 239)  
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När Raskolnikov senare kommer in i den period då han erkänner sitt brott så ber han just Razumichin att 

vara hos Raskolnikovs familj (s. 612) Razumichins tanke är att försöka lägga grunden till en förmögenhet 

för att kunna slå sig ner i tillsammans med Dunja i Sibiren i samma stad där Raskolnikov avtjänar sitt 

straff. 

”Två månader senare gifte sig Dunja och Razumichin. Det blev ett vemodigt och stillsamt bröllop” 
(s.634) 

6.5.2 Värdegrund 

I motivet Razumichins vänskap kan vi också urskilja värdegrunden. Att ha solidaritet med svaga och ut-

satta är en ledstjärna för Razumichin. Han vill att Raskolnikov ska ha råd att studera vidare på universitetet 

och ger därför arbete åt honom. När Raskolnikov senare blir sjuk ser Razumichin till att han får det så bra 

som möjligt genom att skaffa mat, kläder och sköta de angelägenheter Raskolnikov inte klarar av själv.  

Frågan är om Raskolnikov uppskattar den solidaritet som Razumichin visar. Raskolnikov kanske snarare 

känner sig kränkt av att Razumichin hjälper till. Han uttrycker tydligt i en replik att han inte vill veta av 

Razumichins goda gärningar, han misstänker att Razumichin är ute efter något när han spelar en sådan 

barmhärtig samarit. Razumichin fortsätter att försöka få Raskolnikov på fötter genom att bjuda hem ho-

nom. När Raskolnikov uttryckligen visar missnöje med Razumichins alla välgärningar så kan han sägas 

inkräkta på Raskolnikovs integritet. Är det Razumichins plikt som vän att hjälpa till eller är det Raskolni-

kovs ord som gäller? 

I det tidigare motivet, synen på kärlek och äktenskap, kunde vi se hur det planerade äktenskapet mellan 

Luzjin och Dunja inte baseras på kärlek. Utan Dunja gifter sig med honom för pengarnas skull och Luzjin 

gifter sig med henne för att ha en underordnad fru som beundrar honom. I detta motivet kan vi se hur 

kärleken är mer jämställd mellan Razumichin och Dunja. Kärleken växer fram från Dunjas håll när hon 

blir förtjust i hans handlingskraft att ta hand om Raskolnikov. Från Razumichins håll växer kärleken fram 

när han och Dunja växlar blickar, lustigt nog under en dispyt om hennes bröllop med Luzjin. 

När bekännelsen från Raskolnikov når Razumichin, så ber han Razumichin att ta hand om sin familj. 

Trots mordet minskar inte Raskolnikovs människovärde i Razumichins ögon utan han fortsätter att visa 

sin solidariska sida genom att lägga fram en plan att slå sig ned i samma stad där Raskolnikov avtjänar sitt 

straff och där han då kan ta hand om sin kärlek och fru Dunja. 
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7 Diskussion 

7.1 Teori- och metoddiskussion 

I vår teori tar vi upp Heith (2008) som menar att det inte bara finns en korrekt tolkning av en text och att 

den litterära kompetensen skiljer tolkningarna åt. Efter vår läsning av Brott och straff så gjorde vi en indirekt 

karaktärisering baserat på handlingar, repliker och tankar i romanen. Med vår litterära kompetens tolkade 

vi den indirekta karaktäriseringen och formulerade fem motiv. Någon med större eller mindre litterär 

kompetens skulle därför kunna tolka den indirekta karaktäriseringen annorlunda och därför formulera 

andra motiv än de vi formulerade.  

Elevernas litterära kompetens är inte av stor betydelse för den värdegrundsdiskussion som vi vill föra utan 

skolans uppdrag är snarare att utveckla den kompetensen enligt Heith. Wolf (2002) menar att både läsaren 

och sammanhanget påverkar textens betydelse. I skolan kan textens betydelse påverkas av den situation 

eleven befinner sig i eftersom många elever tror att deras uppgift är att gissa vad som finns i lärarens hu-

vud som Chambers (2007) uttrycker det. Även Kåreland (2009) pekar på att elever tänker utifrån att det 

finns givna svar, något som är rätt och fel. Alltså tror vi att om eleverna läser Brott och straff på fritiden så 

blir tolkningen annorlunda än vad den blir om de läser boken i skolan. 

I planeringsstadiet kunde vi urskilja större och mindre teman i romanen. Därför tycker vi att det är rele-

vant att använda olika begrepp för att definiera dessa. För oss är värdegrundsfrågor det stora temat i 

boken och därför ville vi särskilja mindre teman genom att välja begreppet motiv för dessa. Man skulle 

kunna använda begreppet tema för våra motiv men eftersom Holmberg & Ohlsson (2009) skriver att mo-

tiven är mindre betydande för textens helhet så valde vi det begreppet. 

Vi valde att sammanfatta värdegrunden i fem delar för att lättare kunna urskilja värdegrunden i våra motiv. 

Detta blev ett hjälpmedel då vi gjorde vår analys eftersom vi då hade en kortfattad översikt istället för att 

behöva gå igenom läroplansdokumentet varje gång.  

Vår analysmetod grundar sig på den indirekta karaktäriseringen som Heith (2008) tar upp i Texter – Medier 

– Kontexter. Orsaken till att vi valde att använda den indirekta istället för den direkta karaktäriseringen är att 

vi tror att den indirekta karaktäriseringen öppnar upp för bredare tolkningar medan den direkta karaktäri-

seringen enligt oss är mer normativ.  

När vi i analysen presenterar tankar från romanen så kan det ha medfört att den direkta karaktäriseringen 

ändå spelat en roll. Det är svårt att skilja på berättarens röst och karaktärernas egna tankar. Eftersom vi 

har valt en metod som grundar sig på en indirekt karaktärisering så är det förstås inte bra att den direkta 

karaktäriseringen ändå spelar en roll. Kanske skulle det ha varit bättre att använda båda karaktäriseringarna 

för att skilja på berättarens röst och karaktärernas egna tankar. 
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Om vi istället hade använt rubrikerna indirekt och direkt karaktärisering i vår analys så hade vi inte behövt 

dela in den indirekta karaktäriseringen i underrubrikerna handlingar, repliker och tankar. Eftersom hand-

lingarna, replikerna och tankarna samspelar med varandra blev det problematiskt att göra den uppdelning-

en och det hade varit bättre att föra samman de tre rubriceringarna till en. 

7.2 Resultatdiskussion 

Genom den indirekta karaktäriseringen analyserade vi fram fem stycken motiv. Motiven är Raskolnikovs 

människosyn, fattigdom och misär, välgörenhet, synen på kärlek och äktenskap och Razumichins vänskap.   

Vi presentar här en kort sammanfattning av motiven. Raskolnikovs människosyn handlar om det mord 

som Raskolnikov begår och bakomliggande orsaker till mordet. Motivet fattigdom och misär handlar om 

den utsatta familjen Marmeladov som Raskolnikov hjälper på olika sätt. Välgörenhetsmotivet beskriver 

olika situationer i romanen där karaktärerna utför olika sorters välgörande handlingar. Romankaraktärer-

nas olika syn på kärlek presenteras i motivet synen på kärlek och äktenskap. Det sista motivet, 

Razumichins vänskap, innefattar vänskapen mellan Raskolnikov och Razumichin samt Razumichins och 

Dunjas förtjusning i varandra. 

Vi kan tydligt se i analysen att värdegrunden gestaltas i de fem motiv som vi har analyserat fram. Vi har 

fokuserat på de situationer i romanen som kan vara intressanta att ta upp i en diskussion med en skolklass. 

När vi analyserat hur värdegrunden gestaltas i romanen har vi uppmärksammat de tillfällen då roman-

karaktärerna handlar enligt eller bryter mot centrala punkter i värdegrunden.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 

förmedla (Lpo 94, s. 3) och (Lpf 94, s. 3). 

Dessa värden har skolan som uppgift att förmedla och gestalta och vi fann alla fem i romanen. Människo-

livets okränkbarhet gestaltas bland annat i motivet fattigdom och misär i Sonjas situation som prostitue-

rad. Hennes styvmor, Katerina, tvingar Sonja till prostitution eftersom familjen är mycket fattig. För att 

hjälpa sin familj väljer Sonja att fortsätta prostituera sig och därigenom försörja familjen och hennes far, 

Marmeladovs, alkoholmissbruk. Man skulle kunna säga att Sonja kränker sitt eget människoliv genom pro-

stitutionen och då Katerina föreslår att hon ska prostituera sig så kränker hon Sonja. I läroplanerna finner 

vi att: 

Skolan skall sträva efter att varje elev […] tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och krän-

kande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor, (Lpo 94, s. 8). Skolan ska sträva mot att 

varje elev […] inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medver-

kar till att bistå människor, (Lpf 94, s. 12).  

Genom läsning av detta motiv i romanen kan eleverna bli uppmärksamma då en kränkning sker och däri-

genom lättare se det i verkliga situationer. I läroplanen finner vi att ”Skolan skall främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse” (Lpo 94, s. 3) och (Lpf 94, s. 3). I detta motiv kan eleverna 
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utveckla en djupare förståelse för andras livssituation. Eleverna kan efter läsningen ställas inför frågor 

som: Varför tror du att Sonja fortsätter att prostituera sig? Och Vad skulle du har gjort i hennes situation? 

Värdegrundsdelen ”alla människors lika värde” har vi bland annat funnit i motivet Raskolnikovs männi-

skosyn.  Raskolnikov anser att vissa människor har rätt att mörda andra för att själva genomföra sina egna 

idéer. Han mördar Aljona i syfte att själv kunna ge lycka, eller snarare pengar, till bättre behövande. För 

Raskolnikov har Aljona inte lika stort människovärde eftersom hon enligt honom är någon som suger 

musten ur fattiga. Skolan ska sträva efter att eleverna ska respektera varandra och se alla som lika mycket 

värda: 

Skolan ska sträva mot att varje elev […] respekterar andra människors egenvärde och integritet, (Lpf 94, 

s. 12). Skolan skall sträva efter att varje elev […] respekterar andra människors egenvärde,(Lpo 94, s. 8). 

Genom att läsa om Raskolnikovs människosyn så kan man få insikt i hans situation och tankesätt. Elever-

na kan få ta ställning till hans värderingar och människosyn. Det kan vara intressant att utforska elevernas 

åsikter om hans motiv till mordet. Många människor som hade pantsatt saker hos Aljona hade det mycket 

svårt och hon utnyttjade de svaga genom höga räntor och lite betalt. Kan eleverna se mordet till viss del 

som en välgörande handling för samhället eller enbart som ett brutalt mord? Brott och straff kan ses som en 

del i vårt gemensamma kulturarv (det europeiska) och läsning av denna kan ge en trygg identitet och en 

förståelse för andras levnadsvillkor och värderingar:   

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 
viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 
förmåga hos alla som arbetar där (Lpo 94, s. 4). En trygg identitet och medvetenhet om det egna kultur-
arvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra 
till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan 
också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala (Lpf 94, s. 3-4). 

Motivet ”synen på kärlek och äktenskap” tar upp värdegrundsdelen jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Luzjin har åsikter om äktenskapet och mannens respektive kvinnans roll i detta. Han letar efter en kvinna 

som är mycket fattig och som kan se upp till honom som en hjälte. I brevet  från Raskolnikovs mor skri-

ver hon att Dunja och Luzjin kommer att göra varandra lyckliga eftersom det är deras uppgift som gifta. 

Hon nämner ingenting om att de är lyckliga tillsammans eftersom de är förälskade. Dunja säger själv till 

Raskolnikov att hon inte offrar sig för att rädda familjens ekonomi men det är en fördel om detta blir en 

konsekvens av äktenskapet. Hon gifter sig helt enkelt för att säkerhetsställa sin ekonomiska ställning. Efter 

att Dunja har blåst av äktenskapet mellan dem menar Luzjin att om han hade gett henne mer kläder och 

pengar så hade hon inte kunnat ställa in bröllopet. Han har en bild av att kvinnor kan köpas. I läroplanen 

kan vi läsa att: ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Lpo 

94, s. 4) och (Lpf 94, s. 4). Eleverna kan diskutera kvinnans respektive mannens rätt och möjligheter i äkt-

enskapet i romanen och om det skiljer sig från giftermål mellan människor idag.  
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”Solidaritet med svaga och utsatta”, en av värdegrundsdelarna, kan man se i motivet Razumichins vän-

skap. Razumichin hjälper Raskolnikov på många sätt efter mordet trots att Raskolnikov undviker honom 

och att de inte träffats på mycket länge. Razumichins vilja att hjälpa sin gamle vän är stark och hans vän-

skap tar inte ens slut efter att han fått reda på att Raskolnikov är en mördare utan viljan att hjälpa till blir 

ännu starkare.  

”Skolan skall sträva efter att varje elev […] kan leva sig in i och förstå andra människors situation och ut-

vecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och” (Lpo 94, s. 8). ”Skolan ska sträva mot 

att varje elev […] kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen, och” (Lpf 94, s. 12). 

En vilja att handla för någon annans bästa för ögonen ser vi som liktydigt till solidaritet. Genom att läsa 

detta motiv kan eleverna diskutera Razumichins vänskap och hans starka vilja att hjälpa Raskolnikov som 

är mer utsatt än honom trots att de inte träffats på länge. Eleverna kan ställas frågan: Skulle du ha gjort 

samma sak för en gammal vän? Hur stor betydelse har vänskapen med en gammal vän då det handlar om 

att hjälpa honom eller henne? 

I Brott och straff  kan man se ”individens frihet och integritet”, från värdegrunden, i motivet välgörenhet. 

Då Raskolnikov ser en berusad flicka på gatan som blir förföljd av en man vill han stoppa detta. Han till-

kallar en polis eftersom att han tror att mannen kommer att våldta flickan. Polisen svarar Raskolnikov att 

han inte har med det att göra och att han inte ska bry sig om vad som händer mellan mannen och flickan. 

Raskolnikov anser att människan ska få vara fri och göra som den vill om det gynnar andra, men inte då 

någon kan fara illa.  

”Skolan skall sträva efter att varje elev […] utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,” (Lpo 94, s. 8). ”Skolan ska sträva 

mot att varje elev […] vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställnings taganden grundade 

på kunskaper och personliga erfarenheter,” (Lpf 94, s. 12).  

Efter läsningen om ”välgörenhet” i romanen kan eleverna diskutera följande: Om du ser någonting hända 

som du vet är fel, agerar du då eller ser du händelsen som polisen i romanen? Var går gränsen för vad man 

ska lägga sig i och inte? Beroende på elevernas tidigare erfarenheter kan de ha olika åsikter och de kan då 

utveckla förmågan att ta ställning till olika etiska situationer. 
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7.3 Slutord 

Skardhamar (2009) menar att läsning av klassisk litteratur medför att eleverna reflekterar över människoli-

vet i sin helhet. Hon säger också att den klassiska litteraturen är svårare för eleverna att känna igen sig i än 

i den nyare litteraturen. Detta håller inte vi med om då det gäller läsningen i skolan eftersom vi tror att 

igenkänningen handlar mer om hur läraren presenterar det klassiska verket och inte hur gammalt verket är. 

Vi tror att elever idag likaväl kan känna igen sig i och ha tankar om romanen Brott och straff som att kunna 

känna igen sig i och ha tankar om en nutida roman. Att till exempel presentera Brott och straff tillsammans 

med ett arbete om värdegrund tror vi är gynnsamt för eleverna.  

Vi håller med Löthagen & Staaf (2009) om att läsning av en klassiker från pärm till pärm kan vara tungt 

och svårt därför bör vi som lärare plocka ut delar ur klassikern som kan ge eleverna känslor och tankar. 

Därför föreslår vi att man läser utdrag ur Brott och straff för att lättare kunna närma sig värdegrundsfrågor. 

Dock så menar Kåreland (2009) att man kan förlora mycket på detta eftersom eleverna inte kan utveckla 

sin fantasi och leva sig in i verket på samma sätt som man hade gjort om man läst hela verket. Vi håller 

med Kåreland om detta men samtidigt är det inte läsningen av verket som är det centrala utan den dis-

kussion om verket som sedan följer. Vi tror alltså att eleven utvecklar sin fantasi och lever sig in i verket 

genom diskussion trots att man bara har läst utdrag. 

I värdegrundsdiskussioner liknande de vi har föreslagit ovan anser vi, precis som läroplanen, att det är vik-

tigt att: 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla be-

tydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana (Lpo 94, s. 4). Skolan ska vara 

öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs (Lpf 94, s. 4). 

Vår slutsats är att värdegrunden tydligt gestaltas i motiv från boken Brott och straff och dessa motiv anser vi 

går att använda som utgångspunkt för värdegrundsdiskussion i svenskämnet. 
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