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Abstrakt

Denna uppsats undersöker en teoribaserad momentuppdelning av en hjältes resa i Rick Riordans
(2005) ungdomsroman Percy Jackson – född till hjälte. Utifrån detta undersöks det om romanen
följer ett specifikt schema över hjältehändelser för att skapa ett bra recept på en god
hjälteberättelse.
Genomgående för hela undersökning följs den teoretiska momentuppdelningen, som
Joseph Campbell lyfte fram första gången 1946, kopplat till Percy Jackson – född till hjälte
(2005) i ett längre bokreferat och bekräftar den teori som lyfts – att hjälteberättelser följer ett
färdigt mönster, samt en diskussionsanalys utifrån hur användbar romanen skulle kunna vara i
ett ämnesövergripande arbete i grundskolans senare år.
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1. Inledning
Som framtida undervisande lärare för åk 7-9 i svenska, vill jag arbeta fram ett sätt att kunna få
mina framtida elever att läsa mer skönlitteratur. I artikeln Unga läser mindre - i böcker i Svenska
Dagbladet skriver Jenny Leonardz (2012, 9 juli) att många elever idag sitter ofta vid sina
datorer, eller telefoner, och spelar dataspel, använder sociala medier och läser. Som Joni Stam
publicerat på sin hemsida larare.at (2018, 29 januari) har studier visat att just läsning av böcker
påverkar oss positivt på flera olika nivåer, så som ökad hjärnkapacitet, där de som läser mer
ökar sin mentala aktivitet även vid högre ålder. Att läsa mer hjälper att forma ens identitet och
möjligheten att fly verkligheten för en stund är guld värt och hjälper en att kunna bli underhållen
och även förstå sin egna värld bättre. Även ordförrådet förbättras inom den språkliga
variationen och elevers språkbruk, även empati, fokus, minnet och berättelser förbättras.
Gunilla Molloy lyfter i sin monografi Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003) om
hur viktigt det är för en lärare att ha en god attityd gentemot läsning i klassrummet. Det är
vanligt att lärare använder sig av klassiker i klassrummet, så som Vilhelm Mobergs
utvandrarserie, verk av August Strindberg, Jane Austen eller Selma Lagerlöf och studier har
påvisat att användning av samma böcker år efter år kan skapa en negativitet hos läraren. Denna
typ av undervisning försvårar elevers uppmuntran till fortsatt läsning av skönlitteratur då många
av dagens ungdomar har svårt att träda in i den äldre föreställningsvärlden som vanligtvis
förekommer i dessa klassiska verk. Även användning av nutida författare kan påverka elevernas
intresse för läsning. Lärare rekommenderar ofta böcker till elever, men ibland kan det vara så
att eleverna inte förstår handlingen. Detta är ett resultat utifrån hur läraren uppfattat boken och
kopplat till sin egen erfarenhet och värderingar, och sedan utifrån detta rekommenderar boken
till elever. Detta fenomen är vanligt, och lärare rekommenderas därför att variera läsningen för
sina elever för att utöka deras läsintresse.
Då jag tidigare läst boken Cirkeln (2011), skriven av Mats Strandberg och Sara
Bergmark Elfgren, fick jag upp ögonen för en, enligt mitt tycke, bra ungdomsbok med fokus på
fantasy, hjältar och mod. Denna ungdomsroman är skriven ur ett kvinnligt perspektiv, då läsaren
får följa sex unga tonårstjejer genom magi, mystik och äventyr. Efter att jag läst denna
ungdomsroman ville jag, som framtida svenskämneslärare, hitta en bok som innehöll samma
sorts magi, mystik och äventyr, ur med manliga huvudpersoner. Efter flera års sökande efter en
likvärdig bok hittade jag till slut Rick Riordans bok Percy Jackson - född till hjälte (2005), och
likt Cirkeln var historien om Percy Jackson en bokserie i flera delar, anpassad för ungdomar.
Denna var till skillnad från Cirkeln skriven ur ett manligt perspektiv, och när jag nådde den
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sista sidan av Rick Riordans första del av bokserien var jag såld. Jag hade äntligen hittat en
värdig medspelare i svenskundervisningens läsning.
Innan skrivprocessen läste jag flera äventyrliga ungdomsromaner för att komma fram
till att Percy Jackson – född till hjälte, skriven av Rick Riordan (2005), var mest intressant för
mig i ett ämnesövergripande intresse inom skolvärlden. Utifrån detta fick jag hjälp att min
handledare som ledde mig i riktning till att läsa äventyrsberättelser skrivna av Maj Bylock, samt
forskningstexter av Maria Nikolajeva. Utifrån dessa författare kom jag senare över Joseph
Campbells verk: Hjältar med tusen ansikten (1946), där Campbell beskriver hur hjältars resor
byggs upp med hjälp av liknande byggklossar – något som även Nikolajeva lyfter i flera av sina
forskningar kring barn- och ungdomslitteratur.
Skolverkets läroplan betonar inte att eleverna på högstadiet måste läsa klassiker, utan
att undervisningen ska innehålla skönlitteratur från olika tider och länder. Som blivande lärare
i svenska, historia och religion har jag därför en möjlighet att förändra läsningen i mitt framtida
klassrum. Jag har en möjlighet att inleda elevernas läsning från Riordans Percy Jackson – född
till hjälte (2005) till att läsa urklipp ur Odysséen skriven av Homeros (700 fvt) och kunna
relatera Percys Jacksons äventyr till det långa äventyr som Odysseus upplevde. Riordan (2005)
grundar sina böcker utifrån den grekiska mytologin på ett sätt som gör att läsaren har möjlighet
att lära sig om den grekiska mytologin och mer inom historia-och religionsvetenskapen,
samtidigt som läsaren får följa med huvudkaraktären på ett stort hjälteäventyr genom läsning.
Maj Bylock, en ungdomsboksförfattare och översättare från Gotland har skrivit ett
flertal böcker, anpassade för barn och ungdomar, där hon har tagit inspiration utifrån svensk,
men också världslig, historia. Hon menade själv att hon tyckte att historieböcker som fanns
under hennes skoltid var så tråkiga att hon höll på att somna. Detta ledde till att hon valde att
skriva egna historieböcker, och utifrån det har hon sedan skrivit romaner som är kopplade till
historia (Tidningen Grundskolan, 2010, 15 december).

1.2.Syfte och frågeställning
Rick Riordan, som är författare till den aktuella romanen för denna studie, har skrivit flera delar
om Percy Jackson, och lyckats hålla sig till äventyr och spänning genom hela serien. Orsaken
till hans framgång skulle mycket möjligt kunna vara att han haft en fast handlingsplan
genomgående för sina romaner. Syftet med denna uppsats är att analysera första boken: Percy
Jackson – Född till hjälte (2005), och om det går att se Joseph Campbells teoretiska
handlingsförlopp En Hjältes resa (1946) genomgående för Percy Jacksons äventyr.
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Likt Bylock (2010), vill jag genom denna uppsats undersöka om Percy Jackson – Född
till hjälte (2005), är användningsbar inom ett ämnesövergripande arbetsområde i svenska,
historia och religion för högstadiet i grundskolan. Ur ett historie- och religionsämnesperspektiv
tänker jag undersöka och analysera textverket utifrån ämnesövergripande perspektiv som jag
sedan genom en diskussion lägger fram huruvida relevant Percy Jackson – Född till hjälte är
utifrån historia- och religionsämnet och på så sätt koppla samman dessa två ämnen med
svenskämne.
Min frågeställning lyder alltså: (1) Hur framställs Rick Riordans Percy Jackson – född
till hjälte (2005) ur ett teoribaserat händelseförlopp av hur en hjältes resa ser ut? och (2) hur
kan lärare använda romanen i ett ämnesövergripande arbete för att kunna engagera elever till
att läsa mer?

1.3 Material och metod
Utifrån Skolverkets läroplan för religion-, historia- och svenskämnet, för årskurs 7-9 i
grundskolan, ska det centrala innehållet innehålla om antiken i utmärkande drag i betydelse för
vår tid, konflikter och historiska perspektiv, hur historia kan användas för att förstå och skapa
nationella identiteter, information och arbete med samhälle och religion i olika tider och platser.
Det ska även behandla hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors
identiteter och livsstilar, moraliska dilemman genom analys och argumentation utifrån etiska
modeller så som konsekvens- och pliktetik, etiska begrepp som kan kopplas till frågor och
demokratiska värderingar om exempelvis frihet och ansvar. Slutligen ska det även innehålla
skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor, behandla lyrik,
dramatik, sagor och myter, och slutligen ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige,
Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som
verken har tillkommit i (Skolverket, 2018).
Orsaken till att den utvalda ungdomsromanen Percy Jackson - född till hjälte (2005) blev
aktuell för denna undersökning beror på att den, utifrån ett teoretiskt perspektiv, hade en god
potential att kunna visa spår av Campbells (1946) färdiga äventyrsrecept, då romanen redan
under de första fem kapitlen påminner om andra äventyrsberättelser med exempel som
försvunna föräldrar, oförklarliga händelser, fara och upptäckta hemligheter. För att kunna ha en
möjlighet att antingen verifiera eller falsifiera denna teoretiska momentuppdelning var därför
en djupgående undersökning nödvändig.
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Maj Bylocks egna omskrivna historie-/skönlitterära verk hade absolut kunna vara till viss
del enklare, eller svårare, att undersöka eftersom Bylock själv anpassat sina egen- och
omskrivna romaner ur ett ämnesövergripande perspektiv. Hon har även ett förenklande sätt att
skriva om den historiska informationen. Eftersom ingen, än så länge, valt att undersöka Rick
Riordans ungdomsroman Percy Jackson – född till hjälte (2005) utifrån den teoretiska
momentuppdelning som Campbell (1946) forskat fram, valdes därför denna roman till denna
undersökande uppsats.
Denna undersökning grundar sig en kvalitativ litteraturvetenskaplig metod där texten har
undersökts på en mer djupgående nivå för att uppmärksamma de olika momentuppdelningarna
som Campbell (1946) grundar sin forskning på, och för att kunna se om Campbells
teoribaserade momentuppläggning för en hjälteresa skulle kunna vara i samspel med Percys
äventyr fick undersökningen börjas med, inte bara en genomläsning av boken, utan flera
genomläsningar. Under de flertaliga genomläsningarna studerades även de 17 teoribaserade
delmomenten som Campbell fastställt i sina hjälteresestudier. Utifrån detta kommer denna
uppsats att utgå från att Campbells teoribaserade momentschema från en Hjältes resa (1946)
har använts för att skapa berättelsen om Percy och hans äventyr och sedan kort diskuteras i en
avslutande diskussion.
Undersökningen av Percy Jackson – född till hjälte (2005) kommer även att,
genomgående i analysdelen, granska huruvida möjligt det är att arbeta med denna
ungdomsroman i ett ämnesövergripande perspektiv. Utifrån Skolverkets centrala innehåll i
religion, historia och svenska kommer analysen, med avslutande diskussion att framlägga
tankar och idéer kring kopplingen mellan romanen och Skolverkets läroplan och
ämnesövergripande arbete.
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2. Teori
Joseph Campbell var en komparativ mytforskare som under 1900-talet forskade om olika
kulturers hjältemyter, och kunde utifrån detta presentera en teori där han lyfte fram att
hjälteberättelser ter sig på likartade sätt. Han ansåg att olika mytomspunna hjältedåd och
hjältehistorier teoretiskt kan beskrivas som en följd av vissa moment. Utifrån dessa moment
skrev han boken Hjälten med tusen ansikten (1946) och genom detta skapade han tankefiguren
En hjältes resa. Denna tankefigur hänvisar forskare och hjälteskapare till och används som en
liknande manual till skapandet av äventyrsfilmer, så som Disney och deras animerade
hjälteäventyr, Star Wars men också Pixar.
Nikolajeva som är barnboksforskare lyfter i Barnbokens byggklossar (2018) att det finns
ett traditionellt handlingsförlopp i just barnböcker där storyn börjar med tragedi följt av viss
komedi, besegrande av ett monster, resa till återkomst, sökande, från trasor till rikedom och
sedan pånyttfödelse. Campbell (2011) forskade fram en teoribaserad lista med 17 olika moment
i en hjälteresa som är uppdelad i tre avgränsningar: Avfärd, initiering/invigning och till sist
återkomst. Nikolajeva (2018) hänvisar till Vladimir Propp som i Morphology of the Folktale
(1968) lyfter fram sju olika typer av karaktärer som förekommer i de olika hjälteberättelser och
äventyrsresor, men även på ett specifikt sätt. Däremot ska vi inte lägga vikt vid de olika
karaktärerna i Riordans berättelse om Percy Jackson (2005) utan lyfts för att förtydliga det
faktum att det finns färdiga strukturer för hur en hjältes berättelse och resa kan se ut.
I den första avgränsningen, avfärd, har Campbell (2011) framlagt att den första delen
innehåller fem moment: Kallelsen till äventyret (1): I detta moment träffar hjälten på någon
som berättar att hjälten är menad för något speciellt och viktigt, och att hjälten har en viktig roll
i det stora som kommer att ske. Kallelsen avvisas (2): Som många kan förstå är det inte lätt att
på stående fot acceptera att man har ett uppdrag att utföra, som innebär att riskera sitt liv och
att chansen för överlevnad är mycket liten. Övernaturlig hjälp (3): Här nås hjälten av något
övernaturligt. För att förtydliga: Hjälten drömmer att någon övernaturlig, död släktning eller
annan symbolisk figur, uppenbarar sig och berättar för hjälten vad han eller hon behöver göra.
När hjälten sedan vaknar är det som att han eller hon har uppnått en inre styrka, kraft eller vilja
att kunna klara av sitt uppdrag. Färden över den första tröskeln (4): Efter att hjälten har nåtts
av den övernaturliga hjälpen accepterar hjälten sitt uppdrag och bestämmer sig för att ge sig av
ut i världen för att göra det orätta rätt. Valfiskens buk (5) och det sista delmomentet i den första
uppdelningen: Efter att hjälten accepterat sitt uppdrag ger hjälten sig ut och detta refererar
Campbell (2011) till att vara i valfiskens buk – nu finns det ingen återvändo.
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I den andra avgränsningen, initiering/invigning, har Campbell (2011) framlagt att den
andra delen innehåller sex moment: Prövningarnas väg (6): Här utsätts hjälten för flera olika
prövningar för att kunna bevisa att han eller hon är värdig att resa vidare i sin resa och sitt
äventyr. Hjälten måste vara tillräckligt klipsk, modig och karaktärsfast. Mötet med gudinnan
(7): Hjälten möter en gud som ger bort en gåva som ska vara till hjältens fördel, men ibland
förekommer det även att det inte alls är till hjältens fördel utan tvärtom. Det är något som hjälten
inte upptäcker förrän senare. Kvinnan som fresterska (8): Hjälten får i detta moment uppleva
en frestelse av olika slag där vi kan referera till Disneys historia om Herkules, till exempel när
han träffar en kvinna vid namn Meg som han förälskar sig i. Här tvivlar hjälten på sitt uppdrag,
och om det är värt att överge denna frestelse för att nå det hjälten var menad till att göra från
början – detta verkar ju bättre? Försoningen med fadern (9): I flera mytomspunna berättelser
har hjälten ofta aldrig träffat sin far och i detta moment upplever hjälten en slags bekräftelse
från sin far, där fadern berättar att han vakar över eller är stolt över hjälten Upphöjelsen (10).
Detta refererar Campbell (2011) till Avalokiteshvara ”Herren som ser ner med medlidande”
(Campbell, 2011, s.145), vilket anses vara den mäktigaste och mest älskade av de boddhisattva
som hör till mahayanabuddhismen. Denne boddhisattva nådde upplysning, men istället för att
bege sig vidare till tomheten sa han att han skulle stanna och hjälpa andra att nå samma som
han. Detta moment handlar alltså om att hjälten förstår sitt uppdrag till fullo och vad hjälten
kan behöva offra för att nå uppdragets mål. Den yttersta gåvan (11): Detta moment hör till viss
del det föregående momentet då hjälten upptäcker vilken gåva han eller hon faktiskt fått. Det
kan vara allt från krafter till kunskap men också vänner och familj.
I den tredje avgränsningen, återkomst, framlägger Campbell (2011) ytterligare sex
moment: Vägran att återvända (12): Här kan hjälten inse att uppoffring är aktuellt. Att inse att
han eller hon inte kommer kunna återvända hem, men accepterar sitt öde, istället för att någon
annan ska behöva göra det. Det är detta som hjälten kämpat för, att visa sig modig och värdig,
även om hjälten är livrädd för vad som komma skall. Den magiska flykten (13): Detta moment
är vanligt i film och annan populärmedia. Här finner hjälten en sista utväg från sitt förutspådda
avslutande öde och kan fly ifrån det onda. Räddningen utifrån (14): Detta moment är ofta
kopplat till föregående moment, där hjälten fått hjälp från utsidan och därför lyckats fly. Färden
över återkomstens tröskel (15): I detta moment kommer hjälten tillbaka från valfiskens buk (5)
där slaget är över och det är dags att lämna tillbaka det som ska lämnas, eller hämta det som
ska hämtas. Herre över två världar (16): Här får hjälten bekräftelse av personer runt omkring
som applåderar och är lyckliga över att hjälten räddat dem ifrån det onda öde de höll på att nå.
Hjälten känner sig här accepterad på flera plan, av människorna, men också av gudarna – han
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har gjort rätt. Här har också hjälten möjlighet att röra sig fritt mellan de olika världarna. Frihet
att leva (17): I det sista momentet är historien slut och hjälten har möjlighet att välja det liv som
passar bäst. Med ännu en referens till Disneys historia om Herkules, får man se när Zeus frågar
om Herkules inte vill leva med gudarna uppe i Olympen istället för på jorden, varpå Herkules
svarar att han hellre är dödlig tillsammans med den han älskar och att leva ett odödligt liv utan
sin kärlek.
Med hänvisning till dessa 17 moment och byggstenar i föregående stycke menar Campbell
(2011) att de flesta mytomspunna historier byggs upp med hjälp av byggstenar och läggs fram
som ett färdigt recept. Utifrån dessa moment anses det underlätta att analysera hjälteromanen något som även Maria Nikolajeva skrivit avhandling om, med fokus på barnlitteratur:
Maria Nikolajeva är en litteraturvetare, född i Moskva, och har arbetat som professor i
litteraturvetenskap i Stockholm under flera år och innehar en nyskapad professur i barnlitteratur
vid Cambridge University. I sin forskning har hon fokuserat på hur barnböcker är uppbyggda
och även inriktat sig på just genren fantasy. Hon lyfter i sin forskning att myter har varit relativt
frånvarande i västerländsk barnlitteratur och poängterar också att just myten bara är en myt så
länge som någon tror på den - i annat fall upphör den. Nikolajeva (2002) framhäver däremot att
mythjältar i skönlitteraturen har undersökts ur många olika infallsvinklar där Nikolajeva (2002)
själv har anlagt barnboksperspektivet. Hon lyfter både Vladimir Propp (1968) och Joseph
Campbell (1946) i sitt resonemang inom barnboksperspektivet. Vladimir Propp var en rysk
litteraturvetare som inriktade sin forskning åt hur sagor är uppbyggda, genom specifika
karaktärsdrag, som han sedan publicerade i Morphology of the folk tale 1968. Propp (1968)
betonade genomgående sin forskning att en standardsaga innehåller 31 olika moment med sju
olika karaktärer. Nikolajeva (2002) framhäver däremot att Campbells momentteori troligen är
mer relevant för författandet av en påhittad historia med mystisk inflytelse då Campbells
hjälteresa bara innefattar 17 moment.
Nikolajeva (2002) går kortsiktigt in och analyserar de olika momenten för de båda
föregående forskarna och beskriver de olika momenten på ett snarlikt vis som visat ovan.
Nikolajeva (2002) poängterar att många ungdoms- och barnböcker inom fantasygenren har en
snarlikt utveckling i handlingen men att det inte är fastställt att Campbells 17 delmoment är de
som använts när de mytomspunna berättelserna så som Hercules och Odysséen skapats men att
de hjälper analyser av barn- och ungdomslitteratur i vår samtid. Hon lyfter även i The Rhetoric
of Character in Children’s Literature (2002) att hjälten fokuseras mer i barn och
ungdomsböcker än i vuxenromaner. Hjälteberättelser följer vanligtvis ett händelseschema, det
som Campbell (1946) har lagt fram, och läsaren får följa hjälten från innan uppdraget, genom
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prövningar, äventyr genom flera hinder och det lyckliga slutet. En hjälteberättelse i
skönlitteratur för vuxna får man leta längre efter.
Vid en spontan Googlesökning med hjälp av orden; vuxenlitteratur och hjältar, dyker
böcker som Scener ur hjärtat (2018), skriven av Greta Thunberg och hennes föräldrar som
handlar om Gretas diagnoser (Asperger, OCD och selektiv mutism), Den sista flickan (2018)
skriven av Nadia Murad, som handlar om hennes fångenskap och kamp gentemot islamiska
staten, och Jag är Malala (2014), skriven av Malala Yousafzai tillsammans med Christina
Lamb, som handlar om flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna
Dessa tre böcker är de tre första sökträffarna följt av flertalet romaner om feminism, hedersbrott
och dystopier.
Barnlitteratur anses som svår att definiera enligt historikerna då det är svårt att säga när
barnlitteraturen egentligen tog fart. Bröderna Grimm skrev ner många sagor, som sedan levde
vidare muntligt, ansågs senare som olämpliga för barn. Dessa har under den moderna tiden
skrivits om till att vara mer barnvänligare. Kända moderna sagor som Hans och Greta,
Mästerkatten i stövlar, Rapunzel, Rödluvan och Snövit är flera kända berättelser som
filmbolagen Dreamworks, Pixar och Disney återskapat genom tecknade filmer, anpassade för
barn i de lägre åldrarna. Historierna om Robin Hood skrevs från början inte med avsikt för barn,
utan för vuxna. Detta har sedan förändrats genom historien då sagan om Robin Hood har
utvecklats och anpassats för att passa dåtidernas nutid. Flertalet äventyr kommer ursprungligen
ur fiktion från 1600 - 1800-talet som från början var skriven för en vuxenpublik: Don Quijote
(1605), Robinson Crusoe (1719), Gullivers resor (1726), Skattkammarön (1883), Huckleberry
Finns äventyr (1884) samt En världsomsegling under havet (1870).
Nikolajeva menar att barnbokshistorier är utmarkerande då det tros vara att barn är mer
intresserade av historien än själva karaktärerna – till skillnad från de flesta vuxna. Nikolajeva
hänvisar i Barnbokens byggklossar (2018) till Clementine Beauvois (2015) teorier om att
barnböcker skrivs med framtidsförhoppningar. Detta gäller både för barnet som det handlar om,
men även för den som läser. Barn- och äventyrsböcker skrivs på ett sätt som ger hopp om en
bättre framtid samtidigt som vuxenromansäventyr fokuserar på den inre hjälten. En hjälte som
lyckas vinna och överleva från personliga svårigheter och fasor som drabbar flertalet människor
varje dag, som en slags biografi.
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3. Tidigare forskning
Mary Ingemansson har forskat om elevers historiemedvetande och använt sig av koppling till
May Bylocks skönlitteratur, med historisk bakgrund, och lyfter detta i Skönlitterär läsning och
historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna (2007). Innan eleverna hade läst Bylocks
barnbok med vikingtema hade de intervjuade eleverna bristande kunskaper om vikingatiden
och hur samhället var uppbyggt. Utifrån detta fick eleverna läsa skönlitteratur av May Bylock,
och i slutintervjun av undersökningen hade eleverna betydligt bättre kunskaper om vikingatiden
eftersom de använde sig av återkoppling till just skönlitteratur. I sin forskning använde
Ingemansson sig av tre elever, som valdes ut efter att Ingemansson kontaktat lärare som hade
för intresse av skönlitteratur i historieundervisningen, och samtidigt kunde tänka sig att
tematiskt arbeta med skönlitteratur i historieundervisningen. Självklart fanns det differenser i
forskningen eftersom de tre eleverna inte delade samma intresse för vikingatiden, vilket
Ingemansson även lyfter fram genom att förklara att en av eleverna hade ett större intresse för
vapen och dess tillverkning och kunde därför fördjupa sina svar utifrån det intresset. När
eleverna inte var lika intresserade av det de hade läst försökte de att skynda på redogörelsen,
men fastnade ofta i de tidigare delarna av sin utdelade text om hur de skulle förklara det som
de läst och lärt sig.
I sin studie om tematiskt arbetet med skönlitteratur i historieundervisningen fokuserar
Ingemansson på om och hur elever skapar eller utvecklar ett historiskt medvetande när de skrivit
och diskuterat om en text från en roman. I sin studie har Ingemansson även en analys över hur
undersökningens tre utvalda elever ser på historia under processen och möjligheten av
identifiering med karaktärerna i de utvalda vikingatexterna. Utifrån detta sammanfattar
Ingemansson att skönlitteraturen genom fiktion är viktig för elevers tolkning av historia och att
de genom detta utveckla sina insikter i historieämnet. Hon understryker även vikten för lärare
att börja ur ett skönlitterärt perspektiv för att skapa ett större intresse för eleverna att lära sig
om historia. Även om Ingemansson utgår i sin undersökning från elever i åk 4 och 5 är denna
forskning ändå relevant för denna uppsats om ämnesövergripande undervisning i svensk-,
historia- och religionsämnet. Ingemanssons teori och orsak till sin forskning är främst för att
historiemedvetandet hos elever ska utvecklas fortlöpande med igenkänning av den egna
människans liv och inte genom inlärning av årtal och specifika händelser. Hon pekar på att
elever och barn istället kan identifiera karaktärer i berättelser och har därför lättare att uppfatta
hur var och när en specifik händelse skedde, istället för att få det omtalat för sig av läraren –
som ofta sker i klassrummets undervisning.
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Resultatet av Ingemanssons forskning angående ämnesövergripande mellan svensk- och
historieämnet gav att elever lärde sig och kunde komma ihåg mer av de historiska ögonblicken
efter att ha läst och diskuterat ämnesövergripande skönlitteratur. Det framgick även att enbart
läsning inte har större effekt på inlärningen av det historiska medvetandet. Det är alltså viktigt
att även diskutera det som eleverna läst för att utöka deras kunskap.
Utifrån Ingemanssons forskning i ämnesövergripande arbete mellan svenskämnet och
historia påvisar hon att det är till en fördel för elever att kunna arbete skönlitterärt för att få en
djupare förståelse för det historiska. Baserat på Ingemanssons resultat indikerar arbetet mellan
de olika ämnen till ett positivt resultat i elevens lärande, och är till en stor fördel för många
lärare i sitt arbete, med både svenskämnet, och i detta fall historieämnet. Denna tidigare
forskning har legat till stor grund för denna uppsats ämnesövergripande fokus, förutom att
uppsatsens syfte är att kunna arbeta över flera ämnen. Det tillvägagångssätt som Ingemanssons
utgått från i sin studie är ett bra alternativ för flera elever. Däremot finns det alltid, som
Ingemanssons också lyfter i sin studie, de elever som inte föredrar det huvudsakliga ämnet som
läraren väljer att arbeta kring. I Ingemanssons studie rör sig ämnet kring vikingtema, ett ämne
som inte var lika intressant för alla av de elever som ingick i studien. För denna uppsats skulle
arbetets tema beröra antiken och påverkan för dagens samhälle, samt identitets- och livsfrågor.
Sara Nilsson lyfter i sitt examensarbete och studie: Ämnesövergripande undervisning i
grundskolans senare år (2007) att elever uppfattar ämnesövergripande undervisning som en
positiv del i skolundervisningen. Eleverna finner det kunskapsmässigt stimulerande och det ger
elever ett större sammanhang över det aktuella ämnet eller tema. Exempelvis kan ett
ämnesövergripande arbete underlätta vid språkinlärning då de får chansen att använda
språkinlärningen på ett annat sätt. Även lärare i denna studie anser att de känner en slags
tillfredsställelse över att kunna undervisa om olika ämnen i ett större sammanhang då det ger
eleverna en bättre anknytning till olika aspekter.
Att arbeta ämnesövergripande leder till att lärare håller sin kunskapsnivå igång så att de
inte fastnar på samma ställe genom upprepande av skolarbete. Detta intygar även Molloy (2003)
(se tidigare avsnitt). Lärarna anser också att deras samarbete med andra lärare leder till att de
har större möjlighet att kunna bolla nya idéer och det skapar en samsyn över skolans
undervisning. Däremot har lärare ändå olika uppfattningar över hur mycket av arbetstiden som
ska offras till den ämnesövergripande undervisningen. Grundförutsättningen är att alla har ett
gemensamt mål, men detta underlättar om lärarna ligger när i både tanke och ambition. Lärare
som arbetat en längre tid menar att det inte finns tid över till ämnesövergripande arbete, och
prioriterar därför utvecklingsarbete och kvalitetsredovisningar i sin undervisning. Även om
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ämnesövergripande arbete ger en större variation under lektioner anser eleverna i Nilssons
studie att det fria arbetssättet som förekommer ofta inte passar alla. Flera elever som har
svårigheter i ett eller flera ämnen klarar inte av att arbeta självständigt utan behöver en lärarledd
undervisning. De berättade att det var till fördel att arbeta ämnesövergripande med samma
lärare över ämnesblocken eftersom alla lärare inte arbetar på samma sätt.
Nilsson lyfter också i sin studie att det finns flera fördelar för lärare att arbeta
ämnesövergripande när det gäller bedömning och betyg. Lärarna kan ta elevens arbete till flera
ämnen genom muntlig, skriftlig eller matematisk bedömning. Detta behöver inte alltid vara till
elevernas fördel då flera elever i Nilssons studie informerade om sitt missnöje efter att det
ämnesövergripande arbetet blivit för mycket och de betonade vikten av att dela upp det mer.
Vissa elever tyckte även att det inte var tillräckligt många ämnen som användes, eller att lärare
hade flera ämnen, men bara under sina egna lektioner.
I Ämnesövergripande arbete presenterar Camilla Ek (2013) lärarforskning med elever i
åk 4-6 och 7-9. Hon presenterar även hur ämnesövergripande undervisning förändras från 4-6,
till 7-9. Ek använder sig av sociokulturell lärandeteori i sin forskning med hänvisning till Lev
Vygotskij där hon lyfter hans teori om att barn lär sig genom att agera i grupp, och senare
utvecklar kunskapen att lära sig individuellt när de blir äldre. Detta skulle kunna kopplas
samman med det faktum att många elever arbetar i grupper istället för enskilt för att kunna
integrera sig med andra elever och även lära sig hur andra individer arbetar. När eleverna senare
blir äldre får de också ett större ansvar att arbeta enskilt. Detta poängterar Ek (2013) i sin
lärarforskning och jämförde med de lägre åldersgruppernas gemensamma övningar i att lära sig
och de äldre elevernas självstudier med hänvisning till Vygotskij. Metoden för denna forskning
var att intervjua några pedagoger som arbetade i åk 4–6, samt några pedagoger som arbetade i
åk 7-9. Hon har även valt ut sina intervjuade pedagoger varierat eftersom pedagogerna var av
både manligt och kvinnligt kön, äldre, yngre, alla med utbildning och olika faser i sitt liv, både
privat och yrkesverksam. I Eks forskning framkommer det att den vanligaste
ämneskombinationen står mellan svenska och so-ämnena. Troligen eftersom det anses lättare
att ämneskombinera med just svenska som är ett väldigt stort och brett ämne att arbeta inom.
Utifrån ämneskombinationer bedöms elever utifrån ett helhetsperspektiv och
likabehandlingsarbete i de kopplade ämnena, och räknas som tidssparande och vinstgivande i
sambedömning för både de undervisande lärarna och eleverna. Även om Ingemansson (2007)
menar på att det stärker elevernas kunskaper menar Ek att det till viss del kan underlätta många
lärares arbetssituationer. Många lärare känner sig stressade över att de inte ska hinna med all
undervisning som står med i läroplanen, och genom att arbeta ämnesövergripande behöver inte
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heller elever göra samma arbete fler gånger än nödvändigt. Ek poängterar också att det skapar
en större trygghet för lärarna att kunna diskutera och analysera resultatet av arbetet. Nilssons
och Eks forskning, kring ämnesövergripande arbete i olika åldrar, är intressant för denna
uppsats där studien ska undersöka, till fördel för ämneskombinationen svenska-, historia- och
religionsämnet, om det är möjligt för just ämnesövergripande arbete genom skönlitteratur
kopplat till läroplanen.
Kennet Borg har lyft fram i sin studie Ämnesintegration – elever och lärares perspektiv
på begreppet (2014) vilken syn elever och lärare har över ämnesövergripande arbete i
undervisningen. Denna studie riktar sig mot elever på gymnasienivå, men är av samma intresse
som studier för de lägre åldrarna. I studien framgår det att elever med svårigheter i olika ämnen
finner det lättare i undervisningen när det svåra integreras med ett annat ämne och kan på så vis
se den större bilden av det hela. Eleverna uppmärksammar också att de lär sig av varandra i
arbetet. Även flertalet lärare i klassrummet leder till en mer aktiv undervisning då lektionen inte
hinner bli enformig och tråkig då.
Lärarna som arbetar med ämnesövergripande undervisning tycker också att det finns flera
fördelar med att arbeta på detta sätt. De tycker att det leder till en mer flexibel arbetsmiljö inom
organisationen och om lärarna arbetar tillsammans kan de göra en gemensam planering samt
schema över undervisningen. Detta kan också leda till att lärare hjälps åt med att exempelvis
slå ihop två klasser och hålla en lektion för fler elever samtidigt. Under tiden kan en annan
lärare arbeta enskilt med en elev – av olika anledningar.
Samtidigt poängterar lärarna att det finns svårigheter med samarbetet med andra lärare.
Viljan att arbeta ämnesövergripande är olika hos lärarna. Vissa lärare anser att det inte finns
tid, samtidigt som andra menar på att det handlar om delaktigheten och hur lärarna medverkar
för en god integrering.
Helené Ehriander och Maria Nilsson (2012) hävdar, i Ett trollspö på katedern - Att arbeta
med fantasy i skolan, att lärare måste kunna hålla sin undervisning levande, både för sig själv
och för eleverna, och bör därför låta elever läsa fantasy i skolan. De menar att det valda verket
självklart måste diskuteras utifrån litterära kvaliteter på ett sätt där eleverna kan förstå skillnad
mellan verklighet och fantasi, men det betyder inte att lärare ska hindra elever från att läsa och
utveckla sin egna personliga fantasi utifrån detta. Det är också viktigt att som lärare fånga upp
vad barnen/eleverna är intresserade av och utifrån det kunna utveckla deras läsförmåga.
Erhiander och Nilsson menar att vi borde låta barn/elever få läsa den genre som de vill då de
tror att det leder till en stark utveckling i läskunskap och även ordförrådet. Att arbeta med
fantasy känns utifrån flera aspekter positivt då det kan hjälpa många unga att komma i kontakt
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med sin inre föreställningsvärld, och kan med genren fantasy lyckas utveckla
föreställningsvärlden, tillsammans med ordförrådet och göra det betydligt större.
Erhiander och Nilsson, som även har skrivit Chick lit (2013), beskriver hur chic lit genren
kan kopplas samman med undervisning i skolan och hur denna genre påverkar det
populärkulturella samhället, på både gott och ont. Främst lyfter Nilsson och Ehriander (2012)
flera kapitel, som i sig kanske framställs som lite spretigt, med ett syfte att på ett större
perspektiv hjälpa genren chick lit att på flera sätt få komma in i klassrummet och
undervisningen och senare då lyckas analysera genren i sin helhet. De poängterar också att
populärkultur också ska lyftas i klassrummen, men att det finns flera olika ”nya” genrer.
Även om just chick lit inte är den genre som Percy Jackson – född till hjälte (2005) tillhör
finns det även kvinnliga huvudkaraktärer i berättelsen som även gör den ”läsduglig” för unga
tjejer. Den kvinnliga medkaraktären framställs som stark, smart och kvicktänkt, vilket är väldigt
viktigt för läsarna eftersom det är vanligare med pojkar eller män som den stora hjälten i många
äventyr, likt detta.
Nilsson och Erhiander (2013) framhäver även att det är viktigt att förnya den läsning som
förekommer i klassrummet. Elever är idag inte lika intresserade av att läsa skrivna texter av
exempelvis Shakespeare eller Jane Austen, och därför måste den utvalda litteraturen ses över.
Nilsson och Erhiander (2013) menar därför att det inte är fel att byta ut äldre litterär text mot
ny, modern och ”häftig” text. Detta skapar större förutsättningar för att utveckla läsförståelse
av texter och när eleverna senare innehar en god läskunskap har de större möjlighet att kunna
läsa äldre texter som Stolthet och fördom av Jane Austen, men också Don Quijote av Miguel
Cervantes.
Även om Nilsson och Erhiander lyfter fram flera goda skäl att förändra och byta ut den
äldre litteraturlistan är det viktigt att samtidigt försumma de äldre verken. Under liknande
ämnesövergripande arbete där samhällsutvecklingen står till fokus kan Austens romaner om
1700-talets kvinnor och deras roll i dåtidens samhälle vara grundstenen för just arbetet. Likaså
är Cervantes roman om Don Quijote minst lika viktig för den historiska idéströmningen, samt
satir på riddarromantiken som innebar hjältar, ridderlighet och dess charm.
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4. Sammanställning av material och analys
Sammanställningen presenteras genom en uppdelning utifrån hur, enligt studiens teori, Percy
Jackson - Född till hjälte, förhåller sig till Campbells (1946) tre stora drag från en hjältes resa:
Avfärd, initiering och återkomst. Djupdykningen som sker i vissa kapitel av boken grundar sig
utifrån att boken ska användas i undervisning i grundskolans senare år. Kortare analys
framställs genomgående under sammanställningen av materialet. Sammanställningen skrivs
löpande för att kunna ge en mer frågande analys, för att senare möjligen kunna besvaras med
refererande till texten i preteritum (dåtid).

Karaktärsbeskrivning
Percy Jackson, tolv år, son till Poseidon och hjälte i denna berättelse.
Annabeth, tolv år och dotter till Athena. Duktig i stridsplanerning och bott i halvblodslägret i
fem år.
Grover, satyr och Percys beskyddare. Han är en ung satyr då han inte fått sina juniorhorn
ännu.
Luke, son till Hermes. Hjälper Percy att komma till rätta i halvblodslägret och lånar ut sina
flygarskor när Percy beger sig ut på sitt uppdrag.
Keiron, Percys lärare i latin, men också kentaur - hälften människa, hälften häst.
Zeus, den högsta av de grekiska gudarna. Son till Kronos och Rhea och styr över himlen.
Poseidon, far till Percy och bror till Zeus. Styr över havet, floder, källor och jordbävningar.
Hades, bror till Zeus och Poseidon. Gud över döden och styr i underjorden.
Ares, krigets gud. Ger Percy ytterligare ett uppdrag att hämta Ares sköld.

Vapen och andra nödvändigheter
Tidvattenvåg - Gåva från Poseidon. En penna som förvandlas till svärd och inte kan försvinna.
Dyker upp i fickan igen om den tappas bort.
Flygskor - Vanliga gymnastikskor till synes. Med hjälp av ett specifikt kommandoord växer det
fram vingpar på varje sko. Gåva från Hermes till Luke.
Osynlighetskeps - Gåva från Athena till Annabeth. Den som bär kepsen blir osynlig för alla.
Ambrosiabitar - Kan bota vilken skada som helst. Ej för dödliga människor.
Ares ryggsäck – som många andra ryggsäckar. Denna var fylld av rena kläder och pengar när
Percy fick den av Ares.
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4.1. Resumé av hela handlingen.
Percy Jackson har dyslexi och ADHD. Detta gör att det är svårt för honom i skolan och under
de senaste sex åren har han gått på sex olika skolor eftersom han på ett eller annat sätt blir
relegerad från varje. Innan han blir relegerad brukar det hända saker som Percy inte kan
förklara. Inte förrän när han är tolv år gammal och hans mattelärare försöker ha ihjäl honom på
ett museum förstår han att hans verklighet inte är som alla andras. Tillsammans med sina vänner
Annabeth och Grover beger dig sig ut på en resa från Halvblodslägret genom USA för att nå
underjorden. Nere i underjorden hålls Percys mamma fången av underjordens gud Hades och
deras resa blir inte lätt. Genomgående visar det sig att Percy har många fiender då alla tror att
han har stulit en blixt från guden Zeus. Under resan till underjorden möter Percy flera gudar
och varelser ur den grekiska mytologin, den ena farligare än den andra.

4.2. Avfärd
Första avdelningen utifrån Campbells uppdelning: kallelsen till äventyret (1), kallelse avvisas
(2), övernaturlig hjälp (3), färden över den första tröskeln (4) och i valfiskens buk (5). Dessa
fem steg genomgår huvudkaraktären Percy under de första nio kapitlen i Percys Jackson - född
till hjälte.
I det första kapitlet av Percy Jackson – född till hjälte berättar Percy själv att det finns
flertalet händelser som han inte kan förklara. Han brukar även uppleva en viss utzoomning när
det sker något oförklarligt och Percy skyller oftast på sin ADHD, det gör i alla fall läkarna.
I början av denna roman lyckas Riordan använda något som är så otroligt vanligt i dagens
samhälle, ADHD, och sedan vända det till något positivt. Riordan är dock noggrann med att
först framlägga just ADHD som något negativt, utifrån lärare och andra människors synvinkel,
och sedan därefter vända på det till något positivt ur Percys synvinkel. Riordan poängterar också
att huvudkaraktärerna som har sitt ursprung från gudarna har dyslexi, svårigheter med att läsa.
Detta framläggs som en svaghet, men att huvudkaraktärerna istället har en styrka i att kunna
läsa gammalgrekiska, utan att ens ha studerat det.
Under en vistelse på ett museum i centrala New York möter Percy den första
varelsen, en furie, från den grekiska mytologin. Genomgående för första kapitlet är att
slåss mot denna motståndare då Percy antas för att ha stulit huvudblixten från Zeus.
“Mrs Dodds började förändras. Hennes ögon lyste som glödande grillkol.
Hon väste. Jag menar som en kobra, alltså. Och hennes jacka smälte och förvandlades till
stora läderaktiga vingar.” (Riordan, 2005, s. 22).
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Utifrån Campbells (1946) monomyt kommer Percy här i kontakt med det stora uppdraget.
Campbell (1946) redogör för att hjältens stora resa kan börja genom ett misstag eller till synes
av en ren slump. Precis som i många hjälteberättelser dyker allierade upp till undsättning och
kastar över ett svärd åt Percy.
Med hjälp av svärdet vinner Percy sin första kamp mot en, för honom, mycket egendomlig
fiende som förvandlas till “ett sandslott framför en jättefläkt. Hon exploderade i ett moln av
gult damm.” (Riordan, 2005, s. 23) och efter ser Percy sig omkring och tycker att allt är precis
som vanligt och Percy förstår inte riktigt vad som hänt. Precis som Campbell (1946) poängterar
i sin inledning till en hjältes resa, kan hjälten återgå, för en tid, åt sin vardag och sina sysslor,
men allt kan kännas meningslöst, men hjälten kan ofta inte motstå kallelsen. Genomgående för
nästa kapitel försöker han på något sätt få de allierade, i detta fall sin vän Grover, att försäga
sig om händelsen på museet, något som han inte bekräftar hänt. Efter sista skoldagen, på
bussresan hem till Manhattan, konfronterar Percy Grover om det som hände på museet. Under
resans gång går bussen sönder och alla passagerarare måste gå av.
Utanför, på andra sidan vägen sitter tre damer och stickar dödens sockar. Dessa tre damer
representerar de tre ödesgudinnorna som bestämmer alla människors öden, varpå inte ens
gudarna kan ändra deras beslut. När Percy står och tittar på dem ser han hur de klippen av en
tråd till den socka som de sitter och stickar på och Percy kan höra klippningen av tråden, trots
att de tre damerna sitter fyra vägfiler ifrån honom. Detta kan kopplas samman med Campbells
(1946) del om bekräftelse till äventyrets kallelse.
Just denna händelse i berättelsen skulle kunna kopplas till läroplanen med den grekiska
mytologin. Detta avsnitt om de tre grekiska ödesgudinnor skulle kunna, med hjälp av
läroplanens avsnitt i svenska, koppla samman till en diskussion utifrån myter med koppling till
religion och etik inom värdering och ansvar – i detta fall, vem som har ansvaret för någon
annans öde.
På väg till halvblodslägret blir Percy, Grover och Percys mor anfallen av en stor minotaur,
som får tag i Percys mor och förintar henne i sina händer. Percy får tag i minotaurens ena horn
och sliter av det. Han lyckas sedan övermanna minotauren tillräckligt för att kunna ta Grover
under armen och tillsammans ta sig över kullen och ner i halvblodslägret efter hjälp.
Minotaurus, som förekommer i Homeros stora saga om Daidalos labyrint som han byggt
för kung Minos, kan också kopplas samman med läroplanens centrala innehållsdel:
skönlitteratur som belyser människors villkor genom sagor och myter.
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Utifrån de fem första momenten från Campbells (1946) tredelade hjälteresa nås de
första två stegen här. Kallelse till äventyret (1) och kallelse avvisas (2). Genomgående för
dessa kapitel hålls ett fokus på Percys kallelse till ett äventyr, ett äventyr han inte vet om
än, trots allt som hänt under de senaste månaderna.
Fortsättningsvis upptäcker Percy en helt ny värld innanför portarna till
halvblodslägret. Annatbeth, som han blir god vän med, dotter till Athena – visdomens
gudinna, Luke, son till Hermes – gudarnas budbärare, och Clarisse, dotter till Ares –
krigets gud.
Under Percys vistelse i halvblodslägret utför de en krigsträning, fånga flaggan.
Percy hamnar i samma lag som Annabeth, men som motståndare till Clarisse. Under
slaget omringar Clarisse, och flera av hennes syskon, Percy. Clarisse har ett elektriskt
spjut, och när det träffar Percys sköld känner han hur sköldarmen domnar och han kan
höra hur det sprakar i luften. Clarisse och hennes bröder lyckas skada Percys kropp så illa
att Percy känner sig svag. Sedan, med en stark knuff landar Percy på rumpan i bäcken
som ligger intill, de andra skrattar åt honom, och Percy förstår att när de inte längre tycker
att det är roligt, kommer de att döda honom. Där han sitter i vattnet känner han att vattnet
ger honom ny energi och han reser sig upp och lyckas vinna duellerna mot Clarisse
syskon, en efter en. Percy får tag i Clarisse spjut mellan sin sköld och svärd och knäcker
av änden. Ovanför hans huvud skimrar en symbol, ett skimmer i grönt och blått, i form
av ett spjut med tre spetsar. Son av Poseidon. Hans blotta existens är ett brott.
Enligt romanen är Percys existens ett brott, och de grundar detta i att alla gudar
förbjöds att föröka sig med dödliga sedan andra världskriget då deras barn hade blivit allt
för mäktiga och påverkat den mänskliga historien för mycket, och ställt till med för stora
blodbad. Tydligen ska andra världskriget i grund och botten varit en strid mellan Zeus
och Poseidons söner och Hades söner. Denna händelse låg till grund för den
överenskommelse som kom att gälla alla de tre stora gudarna – att inte föröka sig med
dödliga kvinnor. Denna ed svor de på över floden Styx, som är ”typ den högtidligaste ed
som finns” (Riordan, 2005, s.140). Zeus bröt denna ed under slutet på 1900-talet, något
som Hades blev ursinnig över, och som floden Styx inte såg på saken med ödmjukhet.
Zeus, som är gud, kunde inte straffas, men hans dotter Thalia drog han ett fruktansvärt
öde över. Därefter släppte Hades ut Tartaros monster som jagade henne fram till hennes
död, 17 år gammal, utanför halvblodslägret. Tartaros, som är den grekiske mytologins
motsvarighet till helvete, är där titanerna placerades när de förlorade maktkampen mot
Zeus och hans bröder. Tartarus är placerad i underjordens dödsrike, och här hamnade de
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sämsta av människorna, så som gudarnas fiender eller brottslingar och förbrytare. Oftast
stannade människorna i någon likande skuggtillvaro vid Styx strand, även om alla
försökte att komma till lycksaligas öar.
Likt Zeus har även Poseidon brutit mot den ed som bröderna svurit vid floden Styx, men
Zeus ser istället denna handling som ett planerat uppror som skulle leda till att Poseidon skulle
ta Zeus plats som gudarnas härskare. För att kunna bevisa sin och sin fars oskuld behöver Percy
acceptera sitt uppdrag som han får av Keiron, och därefter möta och rådfråga Oraklet.
“Du skall ge dig av västerut och stå öga mot öga med den gud som bytt sida. Du skall
finna det som stulits och återlämna det. Du skall förrådas av en som kallar dig sin vän.
Och du skall misslyckas med att rädda det som betyder mest, i slutändan.” (Riordan,
2005, s. 172).
Keiron förser Percy, Annabeth och Grover med en fältflaska med nektar och en väska med
ambrosiabitar ifall de skulle utsättas för någon fara. Från lägrets butik lånar Percy 100 dollar
och 20 drachmer, som är guldmynt, stora som småkakor och har avbildningar av grekiska gudar
på ena sidan och Empire State Building på andra sidan. De går förbi den stora tallen på toppen
av kullen till halvblodslägret. Tallen har en gång varit Thalia, Zeus dotter.
Innan Percy, Annabeth och Grover passerar gränsen ut från halvblodslägret ropar Luke efter
dem och lämnar över ett par gymnastikskor. De ser och luktar precis som ett par vanliga
gymnastikskor, men när Luke säger “Maia!” växer det fram ett par vita fågelvingar från hälarna
på skorna. Luke förklarar att han fått dem av sin far, Hermes, och att han hade haft dem under
sitt eget uppdrag och att han inte längre använde dem. De säger adjö och tillsammans med
Annabeth och Grover lämnar Percy halvblodslägret för att ta an sitt uppdrag, åka till
undervärlden, hämta det som blivit stulet och återlämna det till sin rätte ägare.

Genom Poseidons bekräftande över Percy som sin son styrks Campbells (1946) fortsättning
på en hjältes resa, där äventyret blir bekräftat, och lyckas övertyga Percy tillräckligt för att
faktiskt tro på vad han är menad till att göra, genom en övernaturlig hjälp (3) - i detta fall av
sin far. Mötet med Keiron och Oraklet, där han får veta sitt uppdrag och sitt öde skulle kunna
vara det fjärde steget som är färden över den första tröskeln (4). Även om hans öde inte är till
hans fördel leder det honom mot det äventyr han är ämnad att utföra. Innan han reser från
halvblodslägret berättar Keiron att dödliga människor inte riktigt kan se det gudomliga. De
anpassar det de sett till att passa deras vision av verklighet. “Märkligt, faktiskt, hur långt
människor är beredda att gå för att få saker och ting att passa in i sin version av verkligheten.”
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(Riordan, 2005, s. 187) och Percy är nu härefter i valfiskens buk (5), mitt i äventyret. 4.3.
Initiering Percys resa från halvblodslägret till Underjorden.
Historien om Hermes och skorna som Luke lånar ut är intressant. Enligt texten i romanen
behöver man bara säga Maia för att få vingarna på skorna att vecklas ut. Maia är också namnet
på, enligt den grekiska mytologin, Hermes mor. Enligt historier om Hermes föddes han på
förmiddagen, och kröp ur sin krubba på eftermiddagen, stal 50 kalvar från sin halvbror Apollon
på grund av avundsjuka. Han stal även Poseidons treudd och Zeus blixtar.

4.3. Initiering. Percys resa från halvblodslägret till Underjorden.
Detta avsnitt som täcker Campbells (2011) sex nästa steg i en hjältes resa är spännande med
många händelser och prövningar: Prövningarnas väg (6), mötet med gudinnan (7), kvinnan som
fresterska (8), försoningen med fadern (9), upphöjelsen (10) och den yttersta gåvan (11).
Efter att Percy, Annabeth och Grover har lämnat Luke och Keiron på Halvblodskullen
tar de bussen för att bege sig västerut mot ingången till underjorden. Underjorden flyttar sig
sekelvist och befinner sig just nu i Los Angeles. Percy, Annatbeth och Grover tvingas att hoppa
av bussen, som furierna befinner sig på, och som Zeus blixt är på väg att träffa, och fly in i den
intilliggande skogen. Efter en lång tids vandring kommer de ut till en kuriosabutik vid
vägkanten som säljer ”trädgårdsflamingos, indianer av trä och grizzlybjörnar i cement och annat
sånt.” (Riordan, 2005, s. 205). Tant Ems trädgårdstomtemarknad står det på en stor skylt över
entrén. Efter att de ätit utsökta hamburgare som de blivit bjudna på blir Annabeth misstänksam,
Grover hittar en staty som föreställer hans släkting Ferdinand och när tant Em ber om att få ta
ett fotografi av dem alla tre inser Annabeth det värsta - de har stött på Medusa.
Medusa är en gudinna, som straffades av Athena för tusentals år sedan när Medusa
förvandlades från en vacker kvinna, till ett otäckt monster med små ormar till hår - en gorgon,
som ett straff för att besudlat sig med Poseidon i ett av Athenas helgedom. Den som ser henne
med blotta ögat förstenas ögonblickligen och man kan inte räddas från det. ingen hade lyckats
döda henne, så när Perseus fick i uppdrag av en kung att döda Medusa hjälpte Athena honom
genom att ge honom en blank sköld, Hades hjälm som gör honom osynlig, och Hermes lånade
ut ett par bevingade sandaler. På så vis kunde Perseus, när Medusa och hennes två systrar låg
och sov, förgöra Medusa genom att hugga av hennes huvud med sitt svärd, eftersom han aldrig
såg ögonblickligen på henne, utan på hennes reflektion i den blanka skölden.
Han skickar huvudet till Olympen, ”med hälsningar Percy”. En handling som kanske
inte kommer vara till hans fördel i framtida hinder.
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När Percy, Annabeth och Grover kommer till Saint Louis gör de en sidostickare och
beger sig upp i Gateway Arch, ett bågformat monument som ger besökarna möjlighet att se
över Saint Louis och Mississippifloden. Efter att Percy, Annabeth och Grover upplevt utsikten
är det dags att åka ner, men Percy får inte plats i hissen. Kvar på toppen möter han en Echidna,
som också är namnet på en kortnosad myrslok, och hennes barn Kiamaran. Kiamaran är en
varelse i form av lejon, get och orm i en och samma kropp. Genom munnen sprutar denna best
eld och som sista utväg att undslippa detta monster väljer Percy att hoppa från monumentets
topp och ner i Mississippifloden, ungefär 150 meter ner.
Tidigt i denna uppdelning Invigning/Initiering stöter Percy på hinder efter hinder.
Vi är nu i något som Campbell (1946) döpt till prövningarnas väg (6) som visar klart och tydligt
att Percy behöver utföra dessa prövningar för att kunna bevisa att han är den sanna hjälten och
värdig att fortsätta sin resa och uppdrag mot underjorden. De olika hinder som Percy, Annabeth
och Grover stött på är skickade av Hades, även om Zeus också har en del fingrar med i spelet –
exempelvis när bussen exploderade på grund av en blixt från himlen.
När de kommer till Denver är pengarna slut, och de är vrålhungriga. De går in i en
mindre restaurang och sätter sig vid ett bord. In på restaurangen kommer en stor man och sätter
sig vid Percy, Annabeth och Grovers bord och presenterar sig som Ares - krigsguden, och har
ett förslag åt Percy. Uppdraget är att hämta en sköld som Ares hade tappat inne i ett nerlagt
vattenland. Eftersom de inte kan neka en guds vilja och uppdrag beger sig mot det nerlagda
vattenlandet och börjar leta efter den försvunna skölden. De kommer fram till Kärlekstunneln,
som saknar vatten. På botten av poolen ligger en av de båtar som vanligtvis används i
åkattraktionen och i båten ligger Ares sköld. Percy och Annabeth hjälps åt att ta sig ner i poolen
och båten, men precis när Percy tar tag i skölden dras det en lina från den – en snubbeltråd.
Genast bildas det ett nät ovanför dem och ur de små statyerna runt poolen dyker det upp kameror
och stora strålkastare. Det är en fälla.
Denna fälla är otroligt lik den fälla som Hefaistos, Afrodites man, satte upp för Arfrodite
enligt historierna: Hefaistos byggde en säng med inbyggd fälla. När Afrodite bjöd hem sina
älskare skulle fällan utlösas ifrån av ett nät som skulle hålla kvar de båda, och Hefaistos fick
veta om Afrodites otrogenhet. Som plus i kanten lät han andra gudar bevittna händelsen.
Det är mycket möjligt att Ares, som lett Percy, Annabeth och Grover på detta avvikande
uppdrag, visste om denna fälla och ville att Percy och hans vänner skulle fastna och skämmas
inför de stora gudarna istället för han själv. Samtidigt så leder det till att han har en anledning
till att lämna över ryggsäcken full med nya rena kläder och pengar för fortsatt resa och sedan
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råda dem att kliva på en långtradare vars mål är Los Angeles, med ett stopp på vägen – Las
Vegas.
Här har Percy, Annabeth och Grover mött Ares, den gud som ska representera det
sjunde momentet Mötet med gudinnan (7) utifrån Campbells (1946) monomyt. Däremot
använder Riordan (2005) här en manlig gud – Ares, krigsguden istället för en gudinna i mötet.
I Las Vegas kommer Percy, Annabeth och Grover till Lotus hotell. Innanför portarna
till hotellet väntade det underbaraste de kunde tänka sig. En stor svit, full med godis, chips och
läsk, och på nedervåningen finns det oändligt med aktiviteter för dem att utföra, så som
bungyjump i lobbyn, frågesportsspel och skjutarspel som Grover spelar där det istället är djuren
som skjuter jägarna. De stormtrivs men Percy anar oråd när han spelar ett spel tillsammans med
en annan kille i spelhallen. En trettonårig kille med konstiga kläder och annorlunda språkbruk.
När Percy frågar efter årtalet visar det sig att denna kille har befunnit sig på hotellet i över 30
år. De måste ge sig av och det är fort.
Vi har nått nästa moment i en hjältes resa av Campbells (2011) teori: kvinnan som
fresterska (8). Här har Riordan (2005) valt att inte använda just en kvinna som fresterska utan
frestelse i sin helhet, troligtvis eftersom det är en ungdomsbok från nio år. För Percy, Annabeth
och Grover låg deras frestelse i chips, läsk och godis, men också de olika aktiviteterna som de
kunde utföra innanför portarna på Lotus hotell.
Detta frestelsekapitel skulle kunna jämföras med Odysséen (700 fvt.) och Odysseus resa
när de nådde Lotusätarna och Odysseus fick problem med sin besättning eftersom de inte ville
lämna ön utan fick bli släpade tillbaka till skeppet. Just under denna del av Odysseus resa
förlorar Odysseus flera år till frestelsen och kan därför jämföras med Percys fem förlorade
dagar.
Efter en lång taxiresa från Las Vegas till Los Angeles anländer Percy, Annabeth och
Grover till Santa Monicapiren där Percy väljer att gå ut i havet för att försöka tänka klart och
lugna sina sinnen – han är ju trots allt son till havsguden.
Här möter han en havsande, sänd från hans far. Percy är irriterad över att Poseidon själv
inte är på plats och berömmer honom för hans hårda arbete under resan från Halvblodslägret.
Havsanden ber honom att inte hysa agg mot havsguden utan istället förstå att Poseidon inte får
lov att lägga sig i och aktivt hjälpa, inte ens sin egen son. Havsanden berättar också att hon vet
om att Percy ska ner till underjorden och ger honom tre vita pärlor som han ska krossa framför
sina fötter när han är i nöd. En gåva från sin far är precis det som Percy behöver, men inte
egentligen vill ha. Han vill ha stöd och hjälp från sin far, men det är olagligt för Poseidon att
lägga sig i och favorisera, även när det gäller hans egen son. Mötet med havsanden får Percy
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att inse hur mycket hans far faktiskt hjälper honom och förstå att han inte kan undsätta i fysisk
form, men har sänt ett sändebud för att hjälpa honom på hans resa och uppdrag. Härigenom
genomgår Percy momentet försoningen med fadern (9) eftersom han inser och accepterar sin
fars frånvaro.
Efter en lång stunds sökande efter ingången till underjorden stöter de på ett nytt hinder
som leder dem vidare mot den gömda ingången till underjorden, och går ner. Nere i underjorden
lyckas de förhandla till sig att få åka med de dödas båt över Styx och djupare in i underjorden.
Efter att tagit sig igenom säkerhetsportarna, förbi den trehövdade rottweilern, genom
Asfodelsfältet, och förbi Elysion, agerar flygskorna motvilligt och riskerar Grovers liv. Väl inne
i palatset pratar Percy med Hades som är övertygad om att Percy har kommit för att köpslå om
huvudblixten för sin mors säkerhet men Percy försäkrar om att han inte alls är tjuven.
Ryggsäcken som Percy fick från Ares innehåller däremot Zeus huvudblixt, vilket resulterar i en
kamp mellan Percy och Hades.
Upphöjelsen (10), det moment som fungerar som en aha-effekt för Percy. Här inser han
att han blivit lurad under så gott som hela resan. Någon hade försökt att sätta dit honom för
något han inte gjort. Sanningen om blixten och vem som tillhör vems sida står här klart för
honom och han är rent av ursinnig. Även om han är ursinnig över att ha blivit lurad måste nu
de alla fyra lyckas fly, men eftersom han bara fått tre pärlor måste någon av dem offra sig att
stanna kvar. Här nås Percy av nästa moment Den yttersta gåvan (11) där Percy inser vilka
trogna vänner han fått under resans gång. Under hela resan har han varit på sin vakt för att bli
förrådd av någon han tror kallar sig hans vän, men väl nere i underjorden inser han att Annabeth
och Grover inte alls kommer att förråda honom, tvärtom, offra sig själv för honom och hans
mor. Detta skulle kunna jämföras med ytterligare en referens till Disneys version av Herkules,
där Meg, hans kärlek, offrar sitt liv för att rädda Herkules liv.
Här är det som om det vore planerat för en reflektion över det som hänt. Redan från start
har Percy vetat att någon i hans närhet kommer att förråda honom, men inte trodde han att det
istället skulle vara Ares – krigsguden, även om det inte skulle förvåna honom. Precis som
spådomen hade berättat för honom i första delen Avfärd: “Du skall ge dig av västerut och stå
öga mot öga med den gud som bytt sida. Du skall finna det som stulits och återlämna det. Du
skall förrådas av en som kallar dig sin vän. Och du skall misslyckas med att rädda det som
betyder mest, i slutändan” (Riordan, 2005, s.171–172).
Även en reflektion över hur Percy är som person, hur han agerat och hur han nu ska gå
vidare utifrån det som han nu vet är nog i sin ordning att ha här. I denna situation utsätts han
även för något otroligt svårt – att välja mellan sina vänner eller sin mor. Vem ska han välja?
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Riordan (2005) har varit målmedveten över detta dilemma och när Percy ändå väljer att lämna
kvar sin mor i underjorden med lovorden att komma tillbaka och hämta honom kan vi se hur de
nya relationerna till Annabeth och Grover har växt med resans gång. Skulle vi nu istället utgå
från Campbells (1946) monomyt så avslutar andra uppdelningen här. Detta gör att det nu också
är möjligt, även om det är mitt i ett kapitel kunna diskutera, vad ska Percy göra nu, och vad
hade man själv gjort. Utifrån religionsvetenskapsundervisningen är det viktigt att kunna se in i
de olika religionerna, men också förstå varför saker och ting sker som de gör.

4.4 Återkomst. Mötet med Ares.
Detta avsnitt som täcker Campbells (1946) sex sista steg: Vägran att återvända (12), Den
magiska flykten (13), Räddningen utifrån (14), Färden över återkomstens tröskel (15), Herre
över de två världarna (16), Frihet att leva (17), i en hjältes resa, fortsätter med sin spänning
där Percy har anlänt till Underjorden, mött Hades, och nu får veta hur grundlurad han har
blivit.
Momentet Vägran att återvända (12) uppfylls av den diskussion om Grover anledning
att stanna kvar i Underjorden då han inte har en själ som de andra två och kan återfödas som
en blomma eller liknande. Annabeth vill stanna och menar på att hon tänker dö i strid.
Percy vet knappt vad han ska säga. Hans två vänner är villiga att offra sina liv för att
rädda hans mor och under resan från Halvblodslägret hade de gjort allt för varandras
överlevnad. Percy, Annabeth och Grover krossar pärlorna framför sig och de innesluts i en
mjölkvit sfär som ser ut som en bubbla och får dem att sväva från marken och upp mot taket. I
taket hänger stalaktiter, spetsiga klippblock, som pekade neråt och kunde falla vilken sekund
som helst och deras tre bubblor var på väg rakt emot dem. Istället för att spricka när de nuddar
taket hamnar de i ett totalt mörker, men kan fortfarande känna hur bubblan rör sig uppåt och
Percy tänker på vad havsanden hade sagt när han fick pärlorna: ”Det som tillhör havet
återvänder alltid till havet” – Den magiska flykten (13).
Enligt forskning tillkommer pärlor när musslor öppnar upp för syre eller plankton och
det kommer in sand mellan skalet och manteln. När detta sedan irriterar manteln skapas en
inkapsling av sandkornet och pärlan kommer till. Musslor lever i vatten och kan absolut
kopplas samman med Poseidon, men historieböcker och berättelser om Poseidon lyfter inget
användande av pärlor. Dessa pärlor och antalet tre skulle därför troligtvis kunna symbolisera
från de tre kärnorna som Percefone åt under tiden hon var fängslad i underjorden med Hades
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enligt den grekiska mytologin – som enligt mytologin representerar de tre mörkare månaderna
på året, när Percefone måste spendera tid i underjorden som straff.
När Percy, Annabeth och Grover kommer upp från havet på stranden möter de en som
de genast känner igen: Ares. Färden över återkomstens tröskel (15) har nu inletts och det enda
som står i Percys väg tillbaka till Olympen för att lämna tillbaka det som varit stulet är Ares.
Efter en storslagen kamp lyckas Percy, med hjälp av havets krafter vinna mot Ares genom att
sticka honom med sitt svärd i Ares häl. Gudablodet strömmar ut från hälen och Ares ger ifrån
sig ett vrål som är starkare än Hades egna jordbävningar och lämnar platsen.
Akilleshälen, som är känd från historien att det vilade en förtrollning över Akilles. När
han var barn hade Thetis, han mor, badat honom i floden Styx, vilket hade gjort honom
osårbar. Dock hade inte hela Akilles doppats i floden då hans mor var tvungen att hålla i
barnet någonstans – i detta fallet i hans häl. Denna historia används även i historien om det
trojanska kriget och Akilles medverkande. Han fick förmodligen en förgiftad pil rakt i hälen,
som i sin tur dödade honom.
Efter en väldigt skrämmande flygresa tar sig Percy, Annabeth och Grover sig till New
York. Percy ber Annabeth och Grover att bege sig till Halvblodslägret och berätta för Keiron
om vad som hänt. Skulle Percy inte lyckas övertyga gudarna om vad som hänt under deras
resa ville han inte att Annabeth och Grover skulle råka illa ut. Han beger sig till Manhattan
och Empire State Building och ber mannen i lobbyn om att få åka upp till sexhundrade
våningen för en audiens med Zeus.
När Percy går ut från hissen ser han ut över Manhattan, han är lika högt upp som om
han hade suttit i ett flygplan. Väl inne i stora salen där gudarna sitter knäböjer han framför sin
far och väntar på vad han ska göra härnäst. Poseidon som gör fortfarande anspråk för honom
som sin son, ber Zeus att höra vad Percy har att berätta.
Efter att Percy berättat om uppdraget, Ares, och hela konspirationen avslutar han med
att berätta att Ares inte handlat ensam. Någon har beordrat honom att göra de handlingar som
han gjort. Zeus och Poseidon börjar att diskutera lågmält mellan varandra på gammalgrekiska
och när Zeus avbryter Poseidons invändningar vänder sig Zeus om mot Percy och tackar
honom för att han gjort Zeus en tjänst. Som tack ska han skona Percys liv, och för att behålla
freden inom familjen ska han låta Percy leva. Genom denna gärning från Zeus är Percy nu
Herre över de två världarna (16). Eftersom Poseidon fortfarande gör anspråk för sin son är
hans levnad fortfarande skuldbelagd, men när Zeus tackar Percy och skonar hans liv är Percy
nu herre över de två olika världarna. Han är en guds son, han har krafter och han får leva. Det
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sista momentet Frihet att leva (17) inleds med att Percys mamma har blivit fritagen från
Underjorden och Hades våld.
Väl hemma får han tillbaka ett paket från gudarna som han skickade till dem efter mötet
med Medusa i Tant Ems trädgård. Med detta paket kan han hjälpa sin mamma att bli kvitt sin
man, men Percy tänker själv att han inte hade rätten att välja någons öde, och att låta Gabe
vandra runt i Underjorden och bli torterad är inget han ville vara orsak till. Innan han lämnar
lägenheten och sin mamma talade de kort om hans sommarplaner och om han skulle vara i
Halvblodslägret över sommaren, eller för alltid, varpå Percy svarar: -Vi får se.

5. Avslutande diskussion
5.1 Percy Jackson som hjälte.
Utifrån den djupdykning som förekommit i denna studie finns det flera tecken som stärker att
Riordan kan ha använt stora delar av Campbells (1946) teoribelagda momentuppdelning för hur
en hjältes resa kan se ut. Självklart har jag själv analyserat fram de 17 olika stegen för Percys
resa genom hela äventyret och kan nu efter min analys av hela boken, tillsammans med
Campbells schemaläggning, se ett mönster som rör sig framåt där Percy genomgår 17 moment
från första delen Kallelsen, till att nå det sista, Frihet att leva.
Om vi låter oss att tro att Riordan (2005) använts sig av Campbells (1946)
momentuppdelning skulle det kunna se ut såhär: I den första analysdelen, Avfärd, genomgår
Percy de första fem moment: Kallelsen till äventyret, kallelsen avvisas, övernaturlig hjälp,
färden över den första tröskeln och i valfiskens buk. De första momenten kallelsen till äventyret
(1) och kallelsen avvisas (2) kan vi koppla till Riordans (2005) val av händelser till när Percy
först möter mrs Dodds, furien, som hotar honom på museet och kallar honom för tjuv. Percy
har dock ingen aning om vad för huvudblixt hon pratar om men efter den vunna kampen mot
furien och skolans avslut möter Percy ytterligare en varelse, en minotour, som också tror att
Percy är skyldig till den påstådda stölden och försöker hindra honom att nå Halvblodslägret.
Percy tror knappt sina ögon om vad som sker, men när minitouren förintar Percys mamma är
det som om han får övernaturliga krafter och vinner striden mot minitouren, bryter av
minitourens ena horn, tar Grover över axeln och går ner i dalen efter hjälp. Percy har genom
dessa litterära kapitlen fått ta del av sin kallelse, men även avisat den eftersom han inte riktigt
tror på det han sett och upplevt.
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Det är inte förrän Percy når det tredje momentet Övernaturlig hjälp (3), som visar sig
när han står i bäcken i Halvblodslägret med en skimrande symbol över huvudet och tyder på att
han är Poseidons son, som han förstår vad det är för förändringar han genomgår, varför han har
dyslexi och vad som kommer att krävas av honom framöver. De två sista momenten dyker upp
med rasande fart. Percy får inte långt efter bekräftelsen från sin far genomgå de två sista
momenten i första uppdelningen avfärd genom att få sitt uppdrag färden över den första tröskeln
(4), packa sina få saker och bege sig över Halvblodskullen och in i valfiskens buk (5).
Efter att Percy och hans vänner har lämnat Halvblodslägret stöter de på nästa moment
som är det första momenten i den andra större uppdelningen, Initiering: Prövningarnas väg (6)
och genom flera kapitel kan vi se hur Percy lyckas övermanna hinder efter hinder, inte helt
smärtfritt, tillsammans med sina vänner.
Genom detta moment får vi som läsare även se hur Annabeth lyckas briljera som
medhuvudkaraktär, något som Nilsson och Erhiander (2012, 2013) lyfter som viktigt i
ungdomslitteratur när det gäller att involvera kvinnliga karaktärer. Precis som Nilsson och
Erihander (2012, 2013) poängterar är det viktigt att lyfta läsintresse för fler elever, och det är
möjligt att tjejer samt kvinnor tycker att en berättelse är mer intressant när de får se kvinnliga,
smarta karaktärer och inte bara pojkar och män som hjältar. Även om Campbell (1946) döpt
nästa moment till Mötet med gudinnan (7) har troligen Riordan (2005) velat lyfta fram fler
gudar ur den grekiska mytologin. Som många kanske vet från skoltiden, och när läraren gick
igenom flera gudar under denna tid, är det sällan som guden Ares föll mellan stolarna. Han
ansågs vara brutal och uteslöts ur de andra gudarnas sällskap då han även ansågs som
blodtörstig – inte konstigt då han skulle föreställa krigets gud. Det är troligt att Riordan (2005)
valt denna gud som en liten plot-twist eftersom: vem av de andra gudarna skulle vara intresserad
av ett krig mellan gudarna och världarna? Detta är såklart inget som läsaren vet om under första
och andra mötet med Ares, men nu efter att läsningen och analysen är klar är det lättare att
kunna överblicka det smarta drag som Riordan (2005) troligtvis har gjort här.
Percy och hans vänner, Annabeth och Grover, fortsätter sin resa österut på väg mot Los
Angeles, men stannar oväntat i Las Vegas. De tar in på ett hotell som heter Lotus hotell och
kasino. Redan här förstår vi som läsare att det är något som inte stämmer. Vem släpper in
ungdomar utan föräldrar in på ett hotell och kasino, och även erbjuder dem ett rum fullt med
godsaker? Även här är det troligt att Riordan (2005) har tagit inspiration från den grekiska
berättelsen om Odysseus och hans otroliga resa, varav ett av hans hinder var att stranda på
lotusätarnas ö. I denna berättelse förlorar Odysseus och hans mäns fokus på sitt uppdrag, att
resa hem, eftersom lotusblommorna som de åt innehöll drogliknande ämne. Dessa
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lotusblommor representerar även vägran för den som äter de att engagera sig i sina och världens
problem, och i detta fall Percys resa till Underjorden. Campbell (1946) kallar detta moment för
Kvinnan som fresterska (8) och jag skulle personligen vilja påstå att kvinnan i detta är
människan själv. Människa som är ett femininum skulle i detta fall vara den påstådda kvinnan.
Det är människan själv som faller under frestelse, precis som i Den förste Moseboken i Gamla
Testamentet där Eva och Adam äter av den förbjudna frukten och blir bortförda från Eden för
att de låtit sig frestas av det förbjudna.
Efter att Percy, Annabeth och Grover lyckats övervinna inne på Lotus hotell och kasino
tar de en lång taxiresa till Los Angeles och kommer till Santa Monica piren där Percy ansluter
sig till havet för att finna ro inför det som ska komma – mötet med Hades. Nere i djupet möter
han en havsnymf, sänd från hans far, som berättar för honom varför han inte än fått träffa sin
far och vad det hade inneburit för allt och alla, eftersom det tidigare har utvecklats
maktgalenskap med tidigare halvgudar. I denna del når Percy en försoning med sin far, eftersom
hans far, Poseidon, egentligen har vandrat med honom under hela resan, men inte kan närvara
personligen, och hjälpt Percy att övervinna sina hinder. Detta moment har Campbell (1946)
döpt till Försoningen med fadern (9). I andra berättelser försonas hjältar med sina fäder men de
försonas också med den stora fadern, den som givit dem det uppdrag som de utför. Ofta förstår
inte hjältar sitt uppdrags syfte till en början, och precis som i Percy Jacksons äventyr kan även
läsaren här nu förstå varför Percys far varit så frånvarande och också kan känna en viss
försoning till honom, något som Riordan (2005) också varit mån om att ta med i detta
hjälteäventyr.
Efter att Percy och hans vänner varit nere i Underjorden och stött på ytterligare hinder
på väg till Hades palats får de här reda på att de blivit förrådda – av Ares, krigets gud. I detta
moment, som Campbell (1946) kallar för Upphöjelsen (10), inser både Percy, Annabeth,
Grover, samt läsaren sanningen. Riordan (2005) har verkligen lyckats få med läsaren i detta
skede då man själv som läsare kan känna en viss irritation tillsammans med Percy över hela
äventyrets lurendrejeri. Tillsammans i denna del av Percys äventyr går vi raskt in i Campbells
(2011) nästa två moment som också avslutar den andra uppdelningen och leder oss in i den
tredje - Återkomsten. Det är nu som berättelsen vänder och karaktärerna är på väg hem, eller i
detta fall, tillbaka upp från Underjorden. De har nått sitt mål, att komma till Hades i hans palats
för att förhandla om Percys mor, men samtidigt få tillbaka det som var stulet – Huvudblixten.
Just det elfte och tolfte momenten Den yttersta gåvan (11) samt Vägran att återvända
(12) lyfts genom att Percy, Annabeth och Grover diskuterar om vem som ska få lämna Hades
palats. Eftersom de bara fått tre pärlor, som ska hjälpa dem därifrån, räcker de inte för de alla
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fyra, här inklusive Percys mor. Percys inser att hans vänner är villiga att stanna kvar hos Hades
i all evighet, Annabeth, för att hon vill dö i strid, och Grover, eftersom han inte har en själ. De
är alltså villiga att offra sig för honom eftersom det är hans uppdrag att genomföra
tillbakaförandet av huvudblixten, och deras uppdrag att ställa upp för den sanna hjälten. Här
inser Percy som sagt att de behöver lämna hans mor hos Hades, och behöva rädda henne vid ett
senare tillfälle. De krossar de tre pärlorna och lyckas fly undan Hades. Däremot vet inte Percy,
Annabeth och Grover hur dessa pärlor ska rädda dem, och när de med rasande fart är på väg
upp mot grottans klippfulla tak kommer Percy ihåg: ”Det som tillhör havet återvänder alltid till
havet”. – Räddningen utifrån (14)
I nästa moment Färden över återkomstens tröskel (15) möter Percy, Annabeth och
Grover Ares på stranden. De råkar i en allvarlig strid som Percy vinner eftersom han är hjälten
i denna berättelse och genom att återbringa huvudblixten till sin rätte ägare Zeus blir han därmed
accepterad som halvblod, son till Poseidon. Detta skulle kunna kopplas samman med nästa
moment Herre över de två världarna (16) eftersom han får behålla sina krafter från sin far, får
tillbaka sin mor och han får fortsätta sin sommarträning i Halvblodslägret tillsammans med sina
vänner Annabeth och Grover. En liknelse av detta skulle vara Disneys framlagda version av
Herkules, där han vunnit kampen över titanerna, räddat gudarna och får chansen att vara en
riktig gud eftersom han fullgjort sitt uppdrag – att bevisa sig vara en sann hjälte. Här väljer
däremot Herkules att få vara tillsammans med sin kärlek Meg, men han får samtidigt behålla
sin bevingade häst, sina krafter, samt sin kontakt med gudarna och sin far Zeus. Percys sista
moment – Frihet att få leva (17) visar sig genom att han får spendera sommaren i
Halvblodslägret, samtidigt som han får välja att få spendera resten av året tillsammans med sin
mor, såvida hon lämnar det där kräket hon lever med. Utifrån Riordans (2005) framlagda
äventyrsroman för ungdomar har han på ett säkert sätt lyft Percy som den stereotypa hjälten,
om vi utgår från Campbells (1946) monomyt i tre uppdelade delar, på ett bra sätt som samtidigt
kan intressera fler läsare.

5.2 Att använda Percy Jackson – född till hjälte i ämnesövergripande
undervisningssyfte
Genom att använda Percy Jackson – Född till hjälte i undervisningen får eleverna möjligheten
att följa med Percy, en tolvårig pojke med ADHD och dyslexi, genom en värld som är omöjlig
att bara hitta på sådär på rak arm. Eleverna har i detta fall möjlighet att kanske få en klarare bild
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till varför de är annorlunda än andra elever, men också förstår att det kanske är meningen att de
i framtiden också kan få ett uppdrag. Vem vet?
Att använda sig av skönlitteratur som undervisningsmaterial i övergripande ämnen (i
detta fall svenska, historia och religion) är en klar fördel eftersom eleverna har möjlighet att
både lära sig om de mytologier som många lärare undervisar om, på ett mer annorlunda vis än
bara läsa ifrån faktaböcker och texter. Likt Molloy, som har skrivit romaner ur ett historiskt
perspektiv, har Riordan (2005) lyckats väva in grekisk mytologi i skönlitteratur. Under hösten
2019 valde Skolverket att ta bort Antiken ur grundskolans kursplaner, då de ansåg att
undervisningstimmarna inte räckte till. Detta var något som de sedan tog tillbaka i
undervisningen efter att de fått en massiv kritik över beslutet. Det känns därför otroligt viktigt
att, innan det är försent, att kunna väva in antiken och dess historier in i flera ämnen, och inte
bara historieämnet som en epok, utan även som en informationsstart över hur och varför
samhället ser ut i världen idag. Demokrati, stadsstater, guldålder, renässansen, kejsare och
historisk arv är bara ett fåtal nyckelord som är kopplade till tidsepoken Antiken.
Elever som läser denna berättelse av Riordan (2005) har möjligheten att kunna koppla
historia och religion till svenskämnet på ett fungerande och annorlunda sätt. Likt Ingemansson
(2007) har eleverna här möjlighet att skapa ett större intresse för just historia och religion inom
det aktuella ämnet och kan genom detta använda sig av återkoppling till just skönlitteratur.
Genomgående för denna litteraturanalys som är gjord i tidigare avsnitt finns det flertalet orsaker
till att koppla samman de olika ämnena i ämnesövergripande arbete:
Redan under den första avdelningen Avfärd, får läsaren till sig ADHD och dyslexi inte
bara är en svaghet, utan även en styrka. Många elever lever idag med någon av dessa två
diagnoser, eller kanske även båda. Detta påverkar deras skolgång, men också andras tid och
undervisning under skoltid, och är därför viktigt för att kunna lyfta jämställdhetsfrågan i
klassrummet. En diagnos behöver inte vara något negativt, och kan alltid användas till något
positivt istället.
Fortsättningsvis, som är genomgående för hela romanen, är att händelser, karaktärer och
utförande grundar sig troligtvis i den grekiska mytologin. Den grekiska mytologin är, ur ett
personligt perspektiv, viktigt för svenskämnet. Det är bra för många elever att ha en aning om
de olika berättelser som finns att hitta inom den grekiska mytologin, då människan ofta pratar
om ordspråk, talesätt och ordstäv.
Om vi lyfter historien om Sisyfos, som fick ett straff i Tartaros, nere i underjorden, att
rulla en sten uppför en kulle. Så fort han hade kommit upp till toppen med stenen, så rullade
den ner igen. Denna historiska berättelse skulle absolut kunna vara användbar som
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diskussionsämne i undervisningen. Att rulla en sten upp för en kulle, för all framtid - det vore
verkligen ett straff. Eller historien om Prometheus som hade trotsat Zeus genom att ge
mänskligheten eld och upplysning. Som straff för detta fick Prometheus sitta fastkedjad vid en
klippa. Varje dag kom en örn och åt upp en bit av hans lever. Eftersom Prometheus var odödlig
kunde detta inte döda honom, men det gjorde fortfarande fruktansvärt ont. För att komma loss
hjälpte Herkules Prometheus genom att döda örnen med en pil. Denna historia är mycket möjlig
att använda som diskussionsunderlag om att hjälpa personer vi inte känner, och att visa
barmhärtighet. Självklart är det de olika kopplingarna mellan Percy Jackson – född till hjälte
och de grekisk mytologiska historierna som arbetet i ämnesövergripande undervisning ska
innehålla, men för att visa exempel på diskussionsalternativ har jag därför valt att kort lyfta
historierna om Sisyfos och Prometheus.
Under mina praktiktillfällen har jag fått se flera lärare använda samma
diskussionsunderlag för att eleverna ska kunna diskutera olika situationer i olika religioner:
abortfrågan, samt dödsstraff. För att kanske kunna underlätta starten för denna diskussion skulle
det kanske vara lämpligt att prata om sambandet mellan de tre ödesgudinnorna och kopplingen
från läroplanens centrala innehåll i svenskämnet till religionsämnet och etik inom värdering och
ansvar. En diskussion kring vem som har ansvar för någon annans öde är väldigt likt den
diskussion som är möjlig när det gäller abort- och dödsstraffsfrågan, fast ur ett mer fiktivt
synsätt. När eleverna diskuterar ödegudinnornas makt är det mycket möjligt att eleverna bara
till viss del kopplar samman med sina egna personliga värderingar. Frågan om makt,
jämställdhet och straff är väldigt olika mellan människor. Ibland kan det leda till osämja i
gruppen, ibland till det bättre. Att diskutera kring tre fiktiva ödesgudinnor och deras makt över
andra människor är kanske en lättare startpunkt för de större frågorna. Här behöver inte eleverna
stå till svars för sina tankar och åsikter på samma sätt som om de diskuterat rätt till att leva i det
verkliga livet.
Enligt Ingemanssons undersökning (2007) är det fullt möjligt att eleverna lär sig mer än
om de bara läst facklitteratur, även om de inte innehar samma intresse för ämnet de läser om.
Samtidigt förstärker det Eks (2013) forskning utifrån Vygotskijs teori om att elever och barn
lär sig först i grupp och sedan individuellt. Här får eleverna en möjlighet att efter historie- eller
religionsundervisningen sedan läsa skönlitteratur individuellt och lära sig om delar ur den
grekiska mytologin för att sedan redogöra sina kopplingar mellan skönlitteratur, historia och
religion. Eleverna kan därefter diskutera kring innehållet om hur viktiga de olika delmomenten
är för dem, men också att få höra olika synpunkter kring flera av händelserna och varför saker
och ting sker som de gör i romanen.
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Precis som Nilsson och Erhiander (2012, 2013) lyfter med att arbeta med fantasy och genre i
skolan är det viktigt att här poängtera att Percy inte är ensam hjälte i berättelsen. Att arbeta
ämnesövergripande mellan svenska, historia och religion har elever möjlighet att bearbeta just
genusperspektivet. Hur pass involverande är de båda könen i denna skönlitteratur? Att arbeta
med just genus i ämnesövergripande undervisning stärker elevers kunskap om jämställdhet,
något som är en viktig del i det centrala innehållet för både historie- och religionsämnet i svensk
skola, på ett mer övergripande sätt.
I denna roman, Percy Jackson – född till hjälte, lyfts Percys vän Annabeth, dotter till
Athena, till att vara vacker, smart och en stark karaktär. Hon hjälper Percy genom flera av de
nästintill omöjliga farorna på deras väg till Underjorden. Samtidigt lyfts även de onda kvinnliga
karaktärerna så som tant Em, Echidna och mrs. Dodds som fula, farliga kvinnliga varelser.
Det är också viktigt att även lyfta Percys andra kompis, Grover, som hjälper gruppen
genom att erbjuda sig att stanna kvar i Underjorden. Denna karaktär visar medkänsla och empati
på ett större sätt än de övriga manliga karaktärerna som exempelvis Zeus – som är stor och
mäktig och Ares - stor, farlig och mäktig.
Utifrån det centrala innehållet från Skolverket (2018) ska etik behandlas i
undervisningen: ”- Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska
modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.” Som lärare behöver det inte vara lätt att veta
vilken/vilka diskussioner som är möjliga att utföra i klassrummet.
Idag finns det många elever i skolan som kommer från olika kulturer, vilket kan leda till
viss konflikt i just dessa frågor då frågorna även kan upplevas som otroligt känsliga för vissa.
Därför är det kanske en fördel att kunna sitta ner och diskutera utifrån en fiktion om vilket val
man som människa hade gjort. Hade de valt sina föräldrar eller sina vänner om de suttit i samma
sits som Percy och varför?
Ur ett historie- och religionssyfte lyfter författaren Riordan (2005) flertalet mytologiska
varelser och gudar, utifrån en faktabaserad baskunskap. Elever som läser denna skönlitteratur
behöver egentligen inte ha några förkunskaper om de olika varelserna eller gudarna eftersom
de tydligt beskrivs i löpande text i boken. Enligt Ehriander och Nilsson (2012) ska lärare arbeta
med olika genrer i skolan, men också olika slags litteratur, både äldre och modern. Percy
Jackson – född till hjälte (2005) är ett bra exempel på litteratur där äldre berättelser och myter
kopplas samman med den moderna världen, precis som det centrala innehållet för svensk,
historie- och religionsämnet innehåller: hur religioner och andra livsåskådningar kan forma
människors identiteter och livsstilar, moraliska dilemman genom analys och argumentation
utifrån etiska modeller så som konsekvens- och pliktetik, etiska begrepp som kan kopplas till
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frågor och demokratiska värderingar om exempelvis frihet och ansvar. Slutligen ska det även
innehålla skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor, behandla
lyrik, dramatik, sagor och myter, och slutligen ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige,
Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som
verken har tillkommit i.
Jag skulle själv gärna vilja testa på detta när jag är ute och undervisar för åk 7-9 i
svenskämnet för att pröva elevernas möjlighet för bredare förståelse och historie- och
religionsmedvetenhet, precis som Ingemansson (2007), och jag skulle självklart använda mig
av Percy Jackson – född till hjälte.
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