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Sammandrag 

Eleonor Nilsson och Ellinor Petersson 

Är du inte snäll får du smäll! 

     En jämförelse mellan värderingar i några utvalda barnböcker från 1900-talet och 

framåt. 

 

If you misbehave, this is a fact: you will get smacked! 

      A comparison between common principles in a number of selected books for 

children written in the 20th century and the 21th century. 

 

År 2010                     Antal sidor: 33 

Det här är en undersökning om hur skolans värdegrund idag förhåller sig till 

barnlitteratur skriven under olika delar av 1900-talet samt början av 2000-talet. För 

att ge en bild av hur barnlitteraturen har växt fram före 1900-talet har vi även gjort 

en historisk bakgrund för barnlitteraturens framväxt.  

Som metod valdes textanalys av kända utvalda barnböcker.  Analysen gjordes 

med utgångspunkt i värdegrunden utifrån ett analysschema baserat på vad 

läroplanerna säger om värdegrunden. 

Slutsatsen blev att de äldre böckerna låg längre från dagens värdegrund än de 

nyare böckerna och att man tydligt kan se en utveckling mot dagens värdegrund i 

böckerna. 

_____________________________________________________ 

Nyckelord: barnlitteratur, barnlitteraturhistoria, textanalys, värdegrund, värderingar   
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1 Inledning 

En dag sa mamman: ”Bort jag måste fara, 

nu får ni lova mig att snälla… 

 

För när jag kommer hem igen ikväll 

får annars de som varit stygga… 

 

Men de som varit snälla ska få smaka 

av mammas stora, goda honungs…(Beskow, 1930) 

 

Hela vår utbildning har genomsyrats av hur viktigt det är att arbeta med 

värdegrunden i förskola och skola. Då vi båda tycker att det är viktigt att också arbeta 

med barnlitteratur i förskola och skola bestämde vi oss för att undersöka vilka 

värderingar dessa böcker förmedlar. Barnlitteratur är en del av vårt svenska 

kulturarv. I Sverige har vi många kända barnboksförfattare vars böcker läses än idag 

exempelvis Astrid Lindgren, Gunilla Bergström och Elsa Beskow. En av Beskows 

klassiska barnböcker är Hattstugan vilken vi har citerat ovan. Att barn/elever får 

smäll är idag inte tillåtet då agan är avskaffad. Det är innehållet i citat som det ovan 

som gör att vi tycker att det är viktigt att som vuxen/pedagog vara medveten om vad 

böckerna förmedlar så att man utifrån detta kan ha ett samtal med barnen/eleverna.  

Chambers (1993) har arbetat mycket med barnlitteratur och samtal kring 

böcker och han anser att: 

 

Att samtala bra om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Så när vi 

hjälper barnen att samtala kring det de läst, hjälper vi dem också att kunna 

uttrycka sig om annat i livet. (Chambers, 1993:10) 

 

Precis som Chambers (1993:10) anser vi att samtalet kring böcker är viktigt. Det är 

vår övertygelse att boksamtal är en metod för att uppnå syftet med att arbeta med 

värdegrundsfrågor genom barnlitteratur. 
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Med det här arbetet hoppas vi ge en förståelse för vikten av att vara medveten 

om vad barnlitteraturen förmedlar. Vi vill även ge några verktyg som gör det möjligt 

att använda denna metod på andra böcker än de vi har analyserat. 
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1.1 Syfte/Frågeställning 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på  

-hur utvalda barnböcker som skrivits under 1900-talet och framåt förhåller sig 

till den värdegrund som förskolan/skolan idag strävar efter att förmedla till 

barnen/eleverna. 

-om det finns någon utveckling av de värderingar som böckerna förmedlar och 

den eventuella utvecklingen ser ut. 

 

1.2 Disposition 
Arbetet är disponerat i sex kapitel. Del ett innehåller inledning, syfte och disposition. 

I kapitel två redogörs för arbetets forskningsbakgrund vilken omfattar en definition 

av värdegrunden samt en historisk bakgrund till barnlitteraturens framväxt i Sverige.. 

Kapitel tre behandlar metod, material och urval. Dessutom redogörs kort för 

innehållet i den utvalda skönlitteraturen. Resultatet av textanalysen redogörs i kapitel 

fyra och diskussionen av densamma i kapitel fem. Del sex är arbetets avslutande del 

som innefattar sammanfattning av undersökningen, resultat av diskussionen samt 

framåtblickar med förslag på forskningsfrågor att arbeta vidare med. 
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2 Bakgrund 
För att läsarna av arbetet ska förstå hur vi tolkat begreppet värdegrund redogör vi i 

bakgrunden för hur vi definierat begreppet värdegrund utifrån 

Nationalencyklopedin, Lgr11, Kennert Orlenius (2001), Olof Franck (2003) och 

Matts Dahlkwist (2006). Vi har även gjort en historisk överblick över den svenska 

barnlitteraturens framväxt för att ge större förståelse för varför barnlitteraturen i 

Sverige ser ut som den gör idag. 

 

2.1 Definition av värdegrunden 

värdegrund, de grundläggande värderingar som formar en individs normer och 

handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och 

livsåskådning. (NE, 2010) 

Detta är Nationalencyklopedins definition av ordet värdegrund. Det är en 

övergripande definition som gäller i alla sammanhang där ordet används men då det 

här arbetet är tänkt att kunna användas i förskola/skola med barn/elever så har vi 

istället valt att utgå från vad läroplanen (Lgr11) säger angående begreppet 

värdegrund. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (Lgr 11:1) 

 

Förutom det ovanstående används också ord som mänskliga rättigheter, demokrati, 

allas lika värde, empati, sympati, jämställdhet mellan kvinnor och män, kulturell 

mångfald och respekt för miljön. Vårt värdegrundsanalysschema är baserat på dessa 

ord som representerar normer och värden. Kennert Orlenius, fil dr i pedagogik, har 

skrivit boken Värdegrunden- finns den? (2001) där han definierar begreppen normer 

och värden, vilka är begrepp som finns i läroplanerna för grundskolan (senare i 

arbetet förkortat Lgr11). Begreppet normer handlar om vilket beteende som är 

önskvärt. Normer är inte uttalade och kan skilja sig från person till person och från 

sammanhang till sammanhang. Därför kan man inte enligt Orlenius tala om 

normlöshet utan endast om normer som inte är accepterade. Orlenius talar också om 

värden som något som är gott och eftersträvansvärt. Han menar att värden är något 
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som skapas av de värderingar som avgör hur vi handlar och prioriterar i olika 

situationer. Sammanfattningsvis kan sägas att värdegrunden bygger på vilka normer 

som gäller och vilka värden som eftersträvas (Orlenius 2001). 

Några som har fördjupat sig i arbetet med värdegrunden i skolan är Matts 

Dahlkwist (2006) och Olof Franck (2003). Dahlkwist menar att värdegrunden inte 

ska ses som något som kan mätas med mätbara mål utan att det handlar om hur man 

förhåller sig till olika grundläggande värderingsfrågor. Han anser också att det är 

viktigt att värdegrunden kontinuerligt diskuteras för att den ska utvecklas i takt med 

det övriga samhället (Dahlkwist 2006). Att diskutera värdegrunden anser även 

Franck vara av största vikt då han menar att värdegrunden är uttryckt i allmänna 

formuleringar som är svåra att överföra till vardagliga situationer. För att 

värdegrunden ska bli en ledstjärna i vardagen måste de allmänna formuleringarna 

brytas ner och konkretiseras (Franck 2003).  

 

2.2 Barnlitteraturen i Sverige – en historisk 

bakgrund 
Här nedan redogörs för den svenska barnlitteraturens framväxt i Sverige. I det första 

avsnittet behandlas litteratur från 1500-talet till 1800-talet. Under denna tidsperiod 

var litteraturens främsta syfte att uppfostra. I det andra avsnittet redogörs för 

barnbokens utveckling under 1900-talet då barnboken fick ett helt nytt syfte.  

2.2.1 1500-1800-talet 
De första litterära verken som riktade sig till barn hade som syfte att uppfostra och 

visa på goda exempel på hur man bör leva (Kåreland 2001:27). 

På 1500-talet medverkade Martin Luther till att katekesen och bönböcker 

omarbetades till barnvänliga utgåvor. Han började också omarbeta Aisipos fabler för 

att de skulle passa för barn att läsa. De olika litterära verken var till nytta för barnens 

utveckling på olika områden. Katekesen och bönböckerna syftade till att utveckla det 

andliga livet medan de bearbetade fablerna skulle undervisa om hur man borde 

uppföra sig i samhällslivet (Furuland 1991:41). 

Den första barnboken som trycktes i Sverige anses vara En skön och härlig 

jungfruspegel eller som den då hette Een sköön och härligh jungfrw speghel som då 

var översatt till svenska och utkom 1591. Den skrevs av den tyske författaren Conrad 

Portas (Svensson 1989:207). Boken riktade sig till högadliga fröknar och ville med 
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exempel ur Bibeln visa på hur en fin fröken bör leva. Året därpå, 1592, kom pojkarnas 

motsvarighet En gyldenne book, om unga personers sedhers höffweligheet som 

skrevs av Erasmus av Rotterdam (Kåreland 2001:27). 

Under 1600-talet utkom endast ett fyrtiotal nya böcker för barn, alla med 

religiös prägling (Kåreland 2001:27). Luthers fabelbearbetning översattes och 

trycktes på svenska 1603 (Furuland 1991:41).  

Om man ska definiera den första svenska barnboken som en bok skriven på 

svenska med barn som målgrupp är en av de första En liten andeligh nyåhrs skrifft, 

om thet hederlige, ehrlige, gudfruchtige och dygdsamme jungfrw ståndet skriven av 

Ericus Nikolavi Kringius från Uppsala som utkom på 1620-talet (Klingberg 1998:18-

19).   

I och med 1700-talets intåg och därmed upplysningstidens början förändrades 

synen på barnlitteratur. Det var först nu som fabeln i större utsträckning blev 

barnläsning i undervisande syfte. Andra genrer som nu tillkom var äventyrs- och 

reseskildringar, fackböcker och moraliserande vardagsberättelser. Det var också nu 

som den första barntidningen kom (Kåreland 2001:28-29). 

På 1700-talet var en populär undervisningsmetod bland pedagogerna 

lekpedagogiken. En av företrädarna för denna pedagogiska inriktning var John Locke 

som 1693 utkom med sin bok Some thoughts on education och i svensk översättning 

kom den ut 1709 då med titeln Herr Johan Lockes tankar och anmärkningar 

angående ungdomens uppfostring. Locke ansåg att undervisningen för barn skulle 

vara rolig och därför ville han att de skulle läsa roliga böcker (Furuland 1991:42). 

En person som hade många tankar kring barn och deras uppfostran samt 

litteratur som var lämplig för barn var Jean-Jacques Rousseau. I början av 

romantikens epok skrev han sin bok Émile eller som den också kallas Om uppfostran. 

Där säger han att den enda bok som han tycker är värd att barn läser förutom 

katekesen är Daniel Defoes Robinson Crusoe eftersom han ansåg att barn kan lära 

mycket av den och att de andra böckerna inte var något att ha då de endast talade om 

saker som barnen inte kunde förstå, exempelvis fablerna som han ansåg vara 

orealistiska (Furuland 1991:44-46).    

En ny epok blev till i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, nämligen 

romantiken. Den medförde en ny syn på barns och barnlitteratur. Romantiken stod 

för känsla och fantasi, barnen var naiva och oskuldsfulla. Folksagor, rim och ramsor 

med rötter i den muntliga berättartraditionen såg nu som lämplig litteratur för barn 
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då de utvecklade barns känslor och fantasi. Den utpräglade pojk- och flickboken fick 

fäste. Handlingen i pojkböckerna kretsade kring äventyr medan flickornas böcker 

handlade mer om uppfostran. Vid den här tiden hade man stor tilltro till exemplets 

makt det vill säga att om barn fick läsa om ordentliga och lydiga barn så skulle de 

själva sträva efter att bli sådana. I protest mot dessa berättelser kom det en bok som 

överdrev moralen och dess konsekvenser. Den var skriven av den tyske läkaren 

Heinrich Hoffmann och hette i svensk översättning Pelle Snusk och kom ut i Sverige 

1849 (Kåreland 2001:30-32). 

Under 1800-talet ökade läskunnigheten tack vara att folkskolan infördes i 

Sverige. De första skolbiblioteken öppnade och därmed ökade också utgivningen av 

barnböcker. Mot slutet av 1800-talet kom den inhemska produktionen av barnböcker 

i Sverige igång på allvar. Tidigare var det översättningar av framför allt tyska 

barnböcker som dominerade (Kåreland 2001:32-33). 

2.2.2 1900-talet 
Intresset för barnens läsning ökade omkring 1900. De politiska strömningarna visade 

på en önskan om att sudda ut klassmotsättningar och då den tidigare barnlitteraturen 

endast speglat de rika barnens vardag fanns nu en önskan om litteratur som även de 

fattiga barnen kunde relatera till. Intresset för att litteraturen skulle spegla även de 

fattigas tillvaro kan anses vara en bekräftelse på att de fattigas värde, i de rikas ögon, 

ökade så att de var värda att skriva om. Att erkänna alla samhällsklasser kan ses som 

ett första steg mot att sudda ut klasskillnaderna. 1907 kom en bok med fattiga barn 

som huvudpersoner, till skillnad från tidigare då de fattiga alltid innehaft biroller i 

litteraturen. Boken var Barnen ifrån Frostmofjället skriven av Laura Fitinghoff och 

blev en milstolpe i svensk barnlitteratur. Något som var nytt var att barnen här fick 

egna identiteter och blev egna individer, de sågs inte bara som en grupp. Början av 

1900-talet präglades av bilderboksförfattare så som Elsa Beskow. Under 1930-talet 

kom kritik mot att dessa böcker speglade en lantidyll som inte stadsbarnen kunde 

känna igen sig i. Även på1970-talet kritiserades Beskows böcker för den könsrollssyn 

som de förmedlade. Det var först efter andra världskriget, 1945, som de verkliga 

förändringarna i litteraturen kom. Språk, stil, ämnesval och attityder till barnet 

förändrades. Barnbokens uppgift att uppfostra försvann. 1945 kom Pippi 

Långstrump av Astrid Lindgren, som gick emot den tidigare normen om hur barn 

skulle vara. Pippi blev en symbol för den nya synen på barn som sätter sig över de 

vuxnas vilja, barnet blev självständigt. Pippi blev föregångaren till andra viljestarka 
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barnkaraktärer som Tove Janssons Lilla My och den vilda Bebin i Barbro Lindgren 

och Eva Erikssons böcker. Även om det uppfostrande elementet försvann levde den 

lantliga idyllen från Elsa Beskows tid kvar. I berättelserna började gränser mellan 

olika samhällsklasser suddas ut och även en blandning av humor, ironi och parodi 

gick att finna i böckerna (Kåreland 2001:35, 46-47). 

Under 1980- och 1990-talet ökade det svenska samhällets intresse för 

barnlitteraturen,  främst bilderboken, då fokus lades på samspelet mellan bild och 

text. Många av de böcker som publicerades vid den här tiden var nyskapande på det 

sättet att de var dubbelbottnade, de gick att läsa på flera olika nivåer med olika 

budskap. Det medförde att bilderboken inte längre endast var till för de yngre 

förskolebarnen utan också för de lite äldre barnen. Innehållet i böckerna förändrades 

och vardagens realism kunde blandas med fantasi. Även när det gäller stil kan en 

tydlig förändring synas. Beskows idyllbilder ersattes av fulsnygga bilder där minspel 

och rörelser har stor betydelse. Ett exempel på en sådan barnboksfigur är Alfons 

Åberg skapad av Gunilla Bergström. Slutet av 1900-talet präglas av litteratur som 

bryter mot de normer som finns i samhället. En sådan bok är Billy och mormor, av 

Mati Lepp och Birgitta Stenberg, där Billys mormor inte alls är som en ”typisk” äldre 

kvinna. Åtminstone en gång om dagen står hon på huvudet och hon har punkare som 

vänner (Kåreland 2001:46-47). 
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3 Metod och material  
Metoden textanalys valdes eftersom den var mest lämplig för arbetet om värderingar 

i barnlitteraturen eftersom vårt arbete bygger på vad olika texter förmedlar. Genom 

att göra en textanalys fördjupas kunskaperna om det verk som analyseras vilket gör 

det lättare att se de värderingar som verket förmedlar. Då vi inte primärt var 

intresserade av att få veta vad olika personer anser om värdegrunden i barnlitteratur 

valde vi att inte göra observationer och intervjuer.  

Det första vi gjorde var att reflektera över vilken litteratur som var mest 

passande för att uppnå syftet med arbetet. Vi kom fram till att vi ville använda oss av 

böcker som ofta läses för barn idag men som ändå är skrivna under olika tidsperioder 

under 1900-talet och framåt. Hur urvalet gjordes redogörs för i avsnitt 3.1 nedan. 

Därefter utgick vi från Bertil Rombergs bok Att läsa epik (1970) för att få en metod 

för textanalys. Boken riktar sig till läsare av vuxenlitteratur och därför var inte alla 

delar relevanta för undersökningen. I analysen utgick vi från de rubriker som rör 

innehållet i litteraturen, exempelvis tid, rum, miljö, tema och människogestaltning, 

och valde bort rubriker som mer berörde textens uppbyggnad och tillkomst. Även om 

boken är inriktad på analys av vuxenlitteratur var den mycket användbar i vårt fall då 

den på djupet förklarar den berättartekniska analysens olika delar. För att ge en 

tydlig förståelse för vad som ska analyseras ger Romberg (1970) exempel på hur flera 

olika verk kan analyseras efter detta schema. Romberg (1970) gör också 

sammanfattningar där han kortfattat beskriver innehållet under de olika rubrikerna 

vilket hjälpt oss att förstå vad som ska tas upp under varje analyspunkt. För att skapa 

en helhetsbild av varje bok analyserades en bok i taget rubrik för rubrik utifrån 

Rombergs (1970) analysschema. Denna analys gjordes för att skapa en mer grundlig 

förståelse för innehållet i den valda litteraturen inför den kommande analysen av 

värdegrunden.  

Innan arbetet med att analysera värderingar i de valda barnböckerna kunde 

börja gjordes en definition av begreppet ”värdegrund” (avsnitt 2.1). För att skapa en 

definition hämtades information om värdegrunden från Lgr11 och 

Nationalencyklopedin. Skälet till att ta med definitionen i Nationalencyklopedin var 

att få en mer generell tolkning av begreppet till skillnad från Lgr11 som tydligt riktar 

sig mot skolan. Då det här arbetet riktar sig till de som arbetar i förskola/skola har vi 

i arbetet utgått från Lgr11’s definitionen av värdegrunden . Utifrån den skrevs ett 
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analysschema som användes vid analyserna av de värderingar som gestaltas i de 

valda skönlitterära texterna.  

 

 Barnkonventionen: Följs den?  

 Demokrati: Råder demokrati eller finns det ett annat styrsätt? 

 Allas lika värde: Är alla lika värda eller är någon person eller grupp mer värda 

än andra? 

 Empati/sympati: Visar boken på att man ska vara sympatisk och visa empati? 

 Jämställdhet mellan kvinnor och män: Är mannen och kvinnan jämställda? 

Om inte, på vilket sätt är de inte jämställda? 

 Värdet av kulturell mångfald: Visar boken på att kulturell mångfald är något 

positivt? 

 Respekt för miljön: Visar boken respekt för miljön? På vilka sätt? Om inte, på 

vilket sätt? 

 Diskriminering: Är det någon eller några som blir diskriminerade? På vilket 

sätt och på vilka grunder?  

 Bilder: Vilka värderingar förmedlar bilderna? 

 

Analysschemat utgår från de olika ord och begrepp som Lgr11 använder när den 

talar om värdegrunden. Lgr11 talar om mänskliga rättigheter och då har vi utgått från 

barnkonventionen, den lättlästa versionen. Anledningen till att den lättlästa 

versionen valdes var att den var mycket tydligare i sina förklaringar av vad de olika 

artiklarna innebär än vad originalet var. De ord och begrepp som valdes ut att 

analysera utgör rubrikerna i resultatdelen. 

Utifrån schemat som användes i analysen av vilka värderingar som 

skönlitteraturen förmedlade, påbörjades arbetet med att undersöka böckerna ur ett 

värdegrundsperspektiv. För att få ett helhetsperspektiv på de enskilda böckerna och 

för att se en tydlig utveckling i det historiska perspektivet gjordes hela analysen av 

Hattstugan först för att därefter följas av de övriga böckerna i den ordning de 

utkommit. Dessa analyser gjordes enligt samma princip som de vanliga 

textanalyserna som beskrivs ovan.  

Varje rubrik i resultatdelen speglar den fråga som ska besvaras utifrån 

analysschemat. Under varje rubrik sammanställs det resultat som de olika analyserna 

visat på. 

För att skapa en bild av hur barnlitteraturen såg ut före 1900-talet gjordes en 

historisk överblick av barnlitteraturens framväxt från 1500-talet och framåt (avsnitt 

2.2). För att förstå varför barnböckerna ser ut som de gör idag är det viktigt att vara 
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medveten om den historiska utvecklingen av barnlitteraturen. Litteratur speglar det 

samhälle som fanns då boken skrevs vilket kan vara bra att vara medveten om när 

man läser äldre litteratur. I insamlandet av stoff användes litteratur från bibliotek 

samt litteratur som vi hade tillgång till genom tidigare kurser i barnlitteratur. Det 

gäller både den skönlitterära litteraturen samt facklitteratur som använts i 

undersökningen.  

Resultaten av våra två typer av textanalys diskuterar vi sedan i kapitel 5. Då 

resultaten blev allt för många för att alla skulle kunna tas upp till diskussion valde vi 

att arbeta med en tankekarta. Med hjälp av den diskuterade vi vilka av de många 

resultaten som var tillräckligt intressanta för att ta med i diskussionen. Utifrån 

resultaten valdes ämnen att diskutera. Detta finns nedtecknat i kapitel 5.  

3.1 Urval 
Vår första tanke var att välja ut en bok från varje årtionde på 1900-talet för att vi 

trodde att vi då tydligt skulle se olika förändringar i barnlitteraturen. Vid närmare 

eftertanke kom vi dock fram till att det skulle vara ett alldeles för stort arbete och fick 

därför tänka om. Den nya tanken blev att vi skulle utgå från litteratur som än idag 

används flitigt. Med våra egna erfarenheter om populär litteratur skrev vi ned förslag 

på författare och titlar som skulle kunna vara användbara för vårt syfte. De böcker vi 

till slut valde kommer från olika delar av 1900-talet. På biblioteket bekräftades vårt 

urval genom att alla titlar vi valt ut fanns på hyllan med de mest frekvent utlånade 

böckerna. Böckerna vi valde var Hattstugan av Elsa Beskow (1930), Vem ska trösta 

Knyttet? av Tove Jansson (1960), Vår i Bullerbyn av Astrid Lindgren(1965), Alfons 

och hemlige Mållgan av Gunilla Bergström (1976) och Kenta och barbisarna av Pija 

Lindenbaum (2007).  

3.2 Presentation av vald skönlitteratur 

3.2.1 Hattstugan av Elsa Beskow  
Tomtemamman bor på en ö med sina barn. En dag åker mamman iväg över dagen för 

att skaffa ull och barnen blir lämnade ensamma. Innan hon åker förmanar hon 

barnen och säger att de ska vara snälla medan hon är borta. Barnen vill överraska 

mamman med att ha varit duktiga. Den äldste sonen föreslår att de ska göra rent i 

spisen eftersom han häromdagen såg att den rök in. När de sotat skorstenen är både 

barnen och deras kläder svarta av sot. Barnen gör då upp eld för att kunna värma 
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vatten och tvätta kläderna men elden sprider sig och tillslut brinner hela stugan. 

Tomtegubben på fastlandet ser vad som händer och kommer till deras räddning.  De 

bygger upp en ny stuga innan mamman kommer hem. Tomtegubben tycker inte att 

tomtemamman klarar av att ta hand om barnen själv och det är lika bra att det gifter 

sig och flyttar in hos honom, vilket också är vad som händer. 

3.2.2 Vem ska trösta Knyttet av Tove Jansson 
Knyttet bor ensam i ett hus. Han känner sig ofta mycket rädd. En dag får han nog och 

bestämmer sig för att ge sig av. Efter ett tag kommer Knyttet till staden men träffar 

ingen han känner. Dagen går och framåt kvällen kommer han fram till Hemulen som 

har fest. Knyttet är blygt och han vågar inte gå fram och presentera sig så han spanar 

på de festande varelserna från skogskanten.  Han lämnar Hemulens fest och går ner 

till stranden där han hittar en flaskpost med ett brev i. Brevet är från ett ”skrutt” som 

är rädd. Han känner med henne och nästa dag ger han sig av för att leta efter Skruttet 

och frågar alla han möter om de sett henne. Han följer ljudet från Morrans tjut och 

finner Skruttet ihopkrupen på ett berg. Knyttet samlar alla sina krafter och biter 

Mårran i svansen så hon flyr. Sedan levde Knyttet och Skruttet lyckliga i alla sina 

dagar.  

3.2.3 Vår i Bullerbyn av Astrid Lindgren 
Bullerbyn består av tre gårdar, Norrgården, Sörgården och Mellangården. I 

Norrgården bor systrarna Anna och Britta. I Sörgården bor Olle och hans lillasyster 

Kerstin och i Mellangården bor de tre syskonen Lasse, Bosse och Lisa. När vi får möta 

barnen är det vår i Bullerbyn.  Lisa berättar om vad hon och de andra barnen hittar 

på att göra. Flickorna plockar blommor, går på promenad, tar hand om en lammunge 

och fikar i skogen. Tillsammans med pojkarna leker de med barkbåtar i skogen, 

klättrar över gärdesgårdar, leker med djuren. Pojkarna retar bockarna i hagen, 

hoppar från ladugårdstak, rider på tjurar. Britta går balansgång på taknocken. 

Barnen leker kurragömma och tillsammans med Lisa, Bosse och Lasses pappa gör de 

upp en vårbrasa i slutet av boken. 

3.2.4  Alfons och hemlige Mållgan av Gunilla Bergström 
Alfons känner sig ensam då pappan inte har tid att leka. Då träder Alfons 

låtsaskompis Mållgan fram. De leker med pappans fina pipa men plötsligt är den 

borta. Pappan letar hemma men kan inte hitta den. När han lämnar Alfons på 

förskolan och säger att han ska leta efter pipan på jobbet. Han ger Alfons en kram och 
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tänker gå när Alfons påminner Pappa om att Mållgan också vill ha en kram. När 

Pappa hämtar Alfons på förskolan berättar han besviket att pipan inte fanns på 

jobbet. På bussen får inte Pappa sitta bredvid Alfons eftersom Mållgan sitter där. 

Hemma berättar pappan att han är trött på Mållgan och vill att han ska flytta. Pappan 

vill ge en avskedspresent till Mållgan men då säger Alfons att Mållgan redan har 

flyttat och då får Alfons presenten. Paketet innehåller ett batteri till Alfons’ ficklampa. 

När han provar ficklampan får han syn på pipan som han genast springer till sin 

pappa med. Pappan blir jätteglad. Mållgan har nu flyttat men kommer och hälsar på 

ibland. 

3.2.5 Kenta och Barbisarna av Pija Lindenbaum 
Kenta börjar tröttna på pojkarnas tjat om att han ska spela fotboll. Han tycker heller 

inte riktigt om de våldsamma lekarna som de andra pojkarna vill leka. Istället tittar 

Kenta på när flickorna leker. Nästa dag lämnar han fotbollen hemma och tar istället 

med sig en barbiedocka. Flickorna leker med sina barbiedockor i dockvrån och bryr 

sig inte om att Kenta står och tittar på med sin barbiedocka i handen. Efter en stund 

får Kenta vara med och leka. När de lekt en stund med barbiedockorna börjar de 

istället att klä ut sig. Pojkarna undrar vart Kenta tagit vägen och går in för att leta 

efter honom. Kenta oroar sig för vad de andra pojkarna ska tycka om att han har 

flickkläder på sig. Därför gömmer han sig för att inte pojkarna ska se honom i kjolar 

men till hans förvåning vill de också vara med och klä också ut sig. Alla flickor och 

pojkar klär ut sig i klänningar och kjolar och dansar. När de tröttnat går alla ut och 

spelar fotboll tillsammans. 
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4 Resultat 
I det här kapitlet redogörs för resultatet av analyserna av värderingar i 

skönlitteraturen. Som tidigare beskrivits i metodkaptitlet speglar varje rubrik i 

resultatdelen den fråga som ska besvaras utifrån analysschemat. Under varje rubrik 

sammanställs det resultat som de olika analyserna visat på. 

 

4.1 Barnkonventionen  
I Hattstugan hotar mamman barnen med att de ska få stryk om de inte sköter sig 

medan hon är borta. I slutet av berättelsen får de också stryk även om det inte visas 

på bilderna. Detta bryter mot FN’s barnkonvention artikel 19 som gäller barns rätt att 

skyddas från våld från föräldrar. 

I artikel 18 i FN’s barnkonvention står det att länderna ska se till att det finns 

möjlighet till barnomsorg när föräldrarna arbetar. Barnen i Hattstugan lämnas 

ensamma när mamman ger sig iväg för att skaffa ull.  Det som skildras i Hattstugan 

bryter därmed mot artikeln eftersom det inte finns någon som tar hand om barnen. 

Till skillnad från Hattstugan finns det både i Alfons och hemlige Mållgan och Kenta 

och barbisarna en fungerande barnomsorg som gör att Kenta och Alfons inte blir 

lämnade ensamma när deras föräldrar arbetar.  

I flera av berättelserna saknas den ena av föräldrarna och orsaken är i samtliga 

fall okänd. I Hattstugan saknas barnens pappa och i Alfons och hemlige Mållgan och 

Kenta och barbisarna saknas mammorna. Barn har enligt artikel 9 i FN’s 

barnkonvention rätt att träffa båda sina föräldrar. Det går i det här fallet inte att 

avgöra om innehållet i böckerna strider mot den här artikeln då det inte framgår om 

föräldrarna finns i livet. Inte heller i Vem ska trösta Knyttet? framgår det var 

föräldrarna finns. I det här fallet, eftersom Knyttet är en fantasifigur, vet vi inte hur 

gammalt Knyttet är och därför kan det inte sägas om barnkonventionen kan tillämpas 

i det här fallet. Att Knyttet är en fantasifigur som är av obestämbar ålder är inget 

hinder för att barn ska kunna identifiera sig med honom. Barn har rätt till en trygg 

och kärleksfull uppväxt (artikel 6 FN’s barnkonvention) vilket Knyttet inte har då han 

ständigt är rädd. 

Barn har rätt till möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa vilket Alfons inte kan i 

och med att hans pappa röker pipa inomhus. (Artikel 24 i FN’s barnkonvention 

original) 
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I Hattstugan och Vem ska trösta Knyttet? finns det personer som inte får göra 

sina röster hörda. Barnen i Hattstugan blir till exempel inte tillfrågade om vad de 

tycker om att bli lämnade ensamma och de får heller inte någon chans att berätta hur 

det kom sig att deras hus började brinna. I Vem ska trösta Knyttet? får vi möta 

Mårran som beskrivs som en hemsk figur men hon får aldrig berätta hur hon känner 

och tänker vilket barn har rätt till enligt artikel 12 i FN’s barnkonvention. Det ska 

sägas att Mårrans ålder är obestämbar och att det därför inte kan sägas om hon är ett 

barn och omfattas av FN’s barnkonvention. Mårran är en figur som barn/elever kan 

identifiera sig med men alla vill troligtvis undvika att bli lika utstött som hon. 

En bok där vi inte finner något särskilt som bryter mot FN’s barnkonvention är 

Vår i Bullerbyn där alla barn har det bra och är trygga. Det som skulle kunna 

diskuteras är om barnen får ta för mycket ansvar när det gäller att ta hand om Kerstin 

och att det då inkräktar på deras fritid och rätt att leka (artikel 31 FN’s 

barnkonvention). 

4.2 Demokrati 
I Hattstugan är det den äldste som bestämmer. I berättelsens början är det mamman 

som bestämmer och när hon har åkt är det äldsta barnet som bestämmer. När sedan 

stugan står i brand och tomtegubben kommer till undsättning är det han som 

bestämmer det gäller även när mamman kommer tillbaka. Det råder en slags diktatur 

eftersom den som bestämmer inte frågar efter vad de andra tycker. Den raka 

motsatsen finns i Vem ska trösta Knyttet? där det inte finns något överhuvud och alla 

bestämmer över sig själva. 

I ett par av böckerna råder demokrati där barnen i grupper bestämmer 

tillsammans. Tydligast syns det i flickgrupperna både Bullerbyn och Kenta och 

barbisarna där alla är med och bestämmer. Pojkgrupperna i de båda böckerna styrs 

mest på initiativ från olika individer men det är ingen som bestämmer över någon 

annan i gruppen.  

Hemma hos Alfons är det pappan som bestämmer även om han talar med och 

lyssnar på Alfons. 

Böckerna visar på olika synsätt vad det gäller att respektera föräldrarna. I 

Hattstugan lyder barnen de vuxna utan att ifrågasätta precis som i Vår i Bullerbyn. 

Till skillnad från barnen i de två nyss nämnda böckerna går Alfons och Kenta emot 

sin pappas vilja. Det som skiljer Alfons agerande från Kentas är att Alfons går bakom 
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pappans rygg istället för att som Kenta säga emot pappan när han vill att Kenta ska ta 

med fotbollen till förskolan.   

4.3 Allas lika värde  
De olika böckerna skiljer sig åt vad gäller allas lika värde. I Hattstugan är barnen 

mindre värda än de vuxna eftersom de inte är egna individer utan ses som en grupp. 

medan alla är lika mycket värda i Vår i Bullerbyn där barnen får egna personligheter.  

I Vem ska trösta Knyttet? är alla förutom Mårran lika mycket värda. Ingen 

tänker på hur Mårran känner sig medan alla andra är vänner. I början av berättelsen 

ser Knyttet sig själv som mindre värd även om de andra inte gör det. Mindre värd än 

de andra är också Mållgan enligt Alfons pappa då han tröttnat på att hela tiden ta 

hänsyn till någon som inte finns. I relationen mellan Alfons och hans pappa är det 

ingen som är mer värd än den andre.  

I Kenta och barbisarna har pojkarna högre status än flickorna enligt dem 

själva. Det visar sig genom att Kenta inte vill att de andra pojkarna ska se att han 

leker med flickorna. När Kenta leker med flickorna har han först lägre status än dem 

men i slutet leker alla flickor och pojkar med varandra på lika villkor. 

4.4 Jämställdhet mellan kvinnor och män 
Jämställdhetsfrågan är inte något som genomsyrar de analyserade böckerna men i 

Hattstugan kan vi tydligt se att kvinnan och mannen inte är jämställda. 

Tomtegubben bestämmer, utan att fråga tomtemamman, att de ska gifta sig då han 

anser att hon inte klarar av att ta hand om sin familj ensam. En annan bild finner vi i 

Bullerbyn där alla barn är jämställda även om flickorna ibland leker sina lekar och 

pojkarna sina. Ett liknande mönster ser vi i Kenta och barbisarna där flickor och 

pojkar till en början leker olika lekar men i slutet leker de alla tillsammans. Några 

som är ännu mer jämställda är figurerna i Vem ska trösta Knyttet? där kvinnor och 

män är så jämlika att det inte går att se på dem vilket kön de tillhör. Enda sättet att 

avgöra det är genom att se om de kallas hon eller han eftersom namnen också är 

könsneutrala.  

I berättelsen om Alfons figurerar endast personer av manligt kön vilket gör att 

det inte går att se om det råder jämställdhet mellan kvinnor och män. 
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4.5 Värdet av kulturell mångfald 
Den berättelse som framhäver den kulturella mångfalden är Vem ska trösta Knyttet? 

där många olika varelser lever tillsammans trots att de är olika till både utseende och 

sätt. Den som blir lämnad utanför gemenskapen är Mårran som ingen vill ha med att 

göra. I berättelsen om Kenta tas inte frågan om kulturell mångfald upp men på 

bilderna kan vi se att några av barnen är mörkhyade. Ännu mindre kulturell 

mångfald är det i Hattstugan, Vår i Bullerbyn och Alfons och hemlige Mållgan 

eftersom de inte alls tar upp frågan vare sig i text eller bild.  

4.6 Diskriminering  
Precis som i de andra analyspunkterna har vi här utgått från den värdegrund som 

skolan idag ska förmedla. Därmed blir diskrimineringen uppenbar i Hattstugan där 

barnen inte får förklara varför det blev som det blev och istället får stryk direkt. Även 

tomtemamman blir diskriminerad då tomtegubben bestämmer att de ska gifta sig 

utan att hon har något att säga till om. En annan som blir diskriminerad är Mårran i 

Vem ska trösta Knyttet? då hon inte får vara en i gruppen och inte heller tala om hur 

hon känner sig. Alla flyr så fort hon visar sig. I texten framgår det inte någonstans att 

hon skulle vara farlig eller elak. Om en annan icke verklig person kan diskrimineras 

skulle det vara Mållgan som hela tiden glöms bort av Alfons pappa. Varken i Vår i 

Bullerbyn eller Kenta och barbisarna kan vi finna några tecken på diskriminering. 

4.7 Empati/sympati 
Hela Vår i Bullerbyn genomsyras av omsorg och viljan att hjälpa andra. Det 

framkommer extra tydligt när Lisa tar han om det övergivna lammet Pontus och när 

alla barn hjälper Olle att ta hand om hans lillasyster Kerstin trots att de ibland tycker 

att det är jobbigt. Till skillnad från barnen i Bullerbyn visar karaktärerna i 

Hattstugan inga som helst tecken på sympati eller empati. Det är aldrig någon som 

frågar efter vad någon annan tycker eller känner. Tomtegubben visar i och med att 

han räddar barnen att de är värdefulla men han uppvisar inga tecken på känslor för 

dem. Någon som däremot visar empati är Knyttet när han läser Skruttets brev och 

han känner så mycket med henne att han trotsar sin egen rädsla och ger sig av för att 

rädda henne. Som läsare kan man känna med Knyttet som är rädd och ensamt och 

likaså kan läsaren känna empati för Kenta som till en början inte får vara med 

flickorna. I övrigt visar inte karaktärerna i Kenta och barbisarna på någon empati 
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eller sympati för de andra.  Inte heller i Alfons och hemlige Mållgan lyfts sympati och 

empati fram men det kan ses som att pappan köper en present till Alfons för att han 

känner med Alfons som är ensam. 

4.8 Respekt för miljön 
I den här frågan står inte Hattstugan och Vår i Bullerbyn för varandras motsatser. I 

de båda berättelserna lever alla nära naturen och tar hand om den. Likaså lever 

varelserna i Vem ska trösta Knyttet? nära naturen då de ständigt vistas utomhus.  

Några som inte vistas utomhus i någon större utsträckning är Kenta och Alfons som 

till största delen är inomhus och miljöfrågan är inget som tas upp. Det som kan 

påpekas är att Alfons och hans pappa går och åker buss till och från förskolan vilket 

är mer miljövänligt än att ta bilen. 

4.9 Bilder 
Några av böckerna förstärker de könsstereotypa rollerna genom att klä karaktärerna i 

kläder och färger som är typiska för könet. Detta finner vi i Hattstugan och Kenta och 

barbisarna.  Skillnaderna böckerna emellan är att barnen i Hattstugan avbildas som 

en grupp där alla är likadana vilket gör att deras individualitet försvinner medan 

barnen i Kenta och barbisarna avbildas som egna individer genom att de får olika 

kläder.  Kenta blir en miniatyr av sin maskulina pappa genom att få likadana kläder 

som han. Även om Kenta och hans kompisar är klädda i könsstereotypa färger är 

lokalerna på förskolan inredda med könsneutrala färger förutom dockvrån som är 

helt rosa. Likaså är färgerna i Alfons och hemlige Mållgan könsneutrala. Färgerna 

har inte en central plats i boken då till exempel Alfons leksaker endast är avbildade 

med konturer så att leksakerna har samma färg som bakgrunden. 

Två av böckerna utmärker sig genom att bilderna visar känslor. I Vår i 

Bullerbyn visas handlingar så som att Olle kramar Kerstin medan det är Knyttets inre 

känslor som speglas genom färgerna i Vem ska trösta Knyttet? När Knyttet är rädd är 

det mörka färger och när han är lycklig är det färgglatt. 
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5 Diskussion 

5.1 Barnbokens utveckling 
Redan på 1500-talet kom de första böckerna som riktade sig till barn. Böckerna 

visade på hur barn skulle uppföra sig. Detta var något som länge levde kvar i 

barnlitteraturen. Fortfarande under 1800-talet var barnliterturens huvudsyfte att visa 

på hur barn skulle leva. I Hattstugan kan vi se att detta lever kvar då boken 

förmedlar att om du går emot de vuxnas vilja går det illa. I senare tiders 

barnlitteratur har detta element försvunnit då exempelvis Alfons inte råkar illa ut 

trots att han tar sin pappas pipa fast han inte får. 

Aisipos fabler omarbetades på 1500-talet av Martin Luther. Fablernas roll blev 

att genom djurgestalter visa på hur man ska leva och uppföra sig men det var inte 

förrän på 1700-talet som fabler slog igenom. I Vem ska trösta Knyttet? lever detta 

kvar då karaktärerna inte är människor utan någon form av djur. Budskapet är att du 

inte får gömma dig om du vill ha en vän vilket syftar till att läsaren ska tänka på hur 

han eller hon själv är.  Även om Vem ska trösta Knyttet? innehåller både 

fantasivarelser och en uppfostringsaspekt är detta inte något återkommande i 

nyproducerad barnlitteratur under 2000-talet  

Den första barnlitteraturen som kom under 1500-talet var Katekesen och 

bönböcker. Idag har den religiösa aspekten i barnlitteratur i stort sätt försvunnit. I de 

undersökta böckerna kan vi inte hitta några religiösa infallsvinklar.  

På 1800-talet var synen på barn den att de var naiva och oskuldsfulla I 

Hattstugan lever synen på barnen som naiva kvar då barnen inte får förklara varför 

stugan brann. Synen på barn är helt annorlunda i Vår i Bullerbyn som skrevs efter 

andra världskriget då synen på barn förändrades. Efter kriget sågs barnen som mer 

kompetenta och viktiga än tidigare.  

Det var en tydlig uppdelning mellan pojk- och flickböcker under 1800-talet. I 

vår undersökning anser vi att alla de böcker som vi har undersökt kan läsas av både 

pojkar och flickor. Idag suddas även gränserna för vad som är för pojkar respektive 

flickor ut, vilket vi kan se i Kenta och barbisarna där Kenta leker med barbiedockor. 

Under 1930-talet kom kritik mot att barnlitteraturen speglade en lantidyll som 

stadsbarnen inte kunde känna igen sig i. Efter andra världskriget ändrades detta och 

så småningom kom böcker som Alfons som utspelar sig i stadsmiljö. Denna 

förändring finns kvar i de barnböcker som skrivs idag då till exempel Kenta också 
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lever i staden. Vi kan se likheterna med samhällets utveckling. Före 

industrialiseringen bodde de flesta på landet medan de flesta idag bor i städer.  

5.2 Värdegrunden i barnlitteratur 
Efter att ha analyserat böckerna utifrån barnkonventionen kan vi dra slutsatsen att 

böckerna i stort följer barnkonventionen. Den bok som stack ut och inte följer dagens 

tankar om barns uppfostran är Hattstugan. Boken förmedlar en syn på uppfostran 

som inkluderar barnaga vilket var tillåtet då boken skrevs men inte i dagens svenska 

samhälle. Förutom agan förekommer också hot. Boken är skriven av en av Sveriges 

mest kända barnboksförfattare och vi anser att det är ett kulturarv som bör föras 

vidare. Med tanke på att hot och aga förekommer i berättelsen tycker vi att det är 

nödvändigt att ha en diskussion med barnen man läser boken för. Diskussionen bör 

då röra ämnen som aga och att det förr i tiden var tillåtet att slå barn men att det inte 

är det idag. På det sättet lär sig barnen både om vår historia och om att det idag inte 

är tillåtet att slå barn.   

Vi konstaterade att i Hattstugan, som är den bok som skrevs först av de 

undersökta böckerna, har inte barnen någon rätt att uttrycka sig och säga vad de 

tycker. Ingen frågar efter barnens åsikter vilket kanske speglar den syn man förr hade 

på barn. Vi kan tydligt se att barnen får mer och mer att säga till om ju senare 

böckerna är skrivna. Barnen i Vår i Bullerbyn lyder sina föräldrar utan att protestera 

vilket visar på att föräldrarnas auktoritet inte ifrågasätts. När vi kommer till Alfons 

och hemlige Mållgan som är skriven på 1970-talet kan vi se att han går emot sin 

pappas vilja genom att ta pappans favoritpipa fast han vet att han inte får. Kanske 

kan det här ses som ett tyst sätt att protestera mot pappan som inte har tid att leka 

med Alfons. I Kenta och barbisarna, som är skriven på 2000-talet, däremot går 

Kenta mot sin pappas vilja och vägrar göra som pappan vill. Kenta visar att det är han 

som bestämmer och att pappan saknar riktig auktoritet. Det kan tyckas som en liten 

sak att Kenta inte vill ta med sig fotbollen till förskolan men det kunde lika gärna 

handlat om något mycket större. Vi kan se parallellen med dagens barn som 

ifrågasätter allt och alla. I vissa fall är det till och med barnen som bestämmer 

hemma i familjen. Barnen i Hattstugan fick inte göra sin röst hörd men i Kenta och 

barbisarna har det gått så långt att föräldrarna lyssnar på barnen och inte säger emot 

dem, vilket är en helomvändning från hur det var förr. 
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I Kenta och barbisarna bestämmer Kenta själv även om pappan är med, vilket 

visar på att barn idag har mycket att säga till om. Precis som vi tidigare sa är det i 

vissa familjer så att föräldrarna rättar sig efter vad barnen tycker, man kan säga att 

barnen styr familjen. Här ser vi en tydlig skillnad i Hattstugan där det är den som är 

äldst och man som bestämmer vilket förmodligen också var fallet i samhället då 

boken skrevs. Böckerna speglar det samhälle som fanns då böckerna skrevs. 

Något som överraskade oss när vi läste Vem kan trösta Knyttet? var hur vår syn 

på Mårran förändrades. När vi började läsa var Mårran den elaka, den som 

representerar det onda i berättelsen. Vartefter arbetet fortsatte och vi arbetade med 

frågorna i vårt analysschema började vi reflektera över Mårrans roll. I berättelsen 

framkommer det inte varför alla flyr när de ser henne. Det enda som sägs är att 

marken omkring henne fryser. Då Mårran är en sagofigur i en sagovärld kan det vara 

så att hon inte kan rå för kylan hon sprider omkring sig då det är en del av henne som 

person. Kylan behöver därmed inte tyda på att hon är illvilligt inställd till sin 

omgivning. Vi kan inte veta hur det är då vi aldrig får ta del av Mårrans tankar och 

känslor. Kanske är det så att hon närmar sig de andra för att hon känner sig ensam 

och vill ha kontakt och hennes morranden är sättet hon pratar på. Enligt vår åsikt blir 

hon utstött av de andra för att hon är något främmande som de inte förstår. Mårran 

står för det okända och det man inte vet något om kan vara skrämmande. Likadant 

kan det vara i skolan om det finns barn med annan kulturell bakgrund som kan verka 

annorlunda mot de andra barnen. Dessa barn kan känna precis som Mårran att de 

blir utstötta utan att få chansen att tala om vilka de är. För att tydliggöra detta för 

barn och elever kan boken läsas och barnen/eleverna ska tänka sig in i hur de olika 

personerna i boken känner och tänker. Med fördel ger man i uppgift att vissa ska 

tänka sig in i hur Knyttet känner sig, andra hur Hemulen känner sig och några hur 

Mårran känner sig och så vidare, detta för att det ska bli lättare för barnen att 

fokusera. Efteråt diskuteras hur barnen/eleverna tror att de olika personerna i boken 

känner sig.  Denna uppgift gör att barnen/eleverna får träna sig i att känna empati 

vilket de enligt läroplanen ska göra. 

Vem ska trösta Knyttet? är, om man bortser från Mårran, ett bra exempel på 

hur olika personer kan leva och samverka tillsammans i harmoni. I berättelsen lever 

personer som är helt olika varandra men det är inget som hindrar dem från att umgås 

och ha trevligt tillsammans. Inte ens hattifnattarna, som ger sin omgivning elektriska 

stötar, blir lämnade utanför vilket kan jämföras med personer med 
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funktionsnedsättning som ofta blir lämnade utanför. Det är på det här sättet som vi 

vill att vårt samhälle idag ska vara vilket också läroplanen ger uttryck för. Tyvärr är 

det inte så idag. Både invandrare och personen med funktionsnedsättning behandlas 

ofta som mindre värda och har svårt att känna sig fullt delaktiga i samhället och det 

gäller även skolan. 

Två böcker där personerna lever i en idyll med fin natur och inga yttre hot är 

Hattstugan och Vår i Bullerbyn.  Även om böckerna i fråga om idyllkänsla och natur 

är lika så är det i stort sätt det enda som de har gemensamt. Barnen i Bullerbyn får 

lära sig att ta hand om varandra och andra, vilket de ser som en självklarhet. 

Berättelsen genomsyras av omtanken om andra och viljan att hjälpa de svaga. Detta 

är något som saknas i Hattstugan där känslor inte har någon betydelse. Skillnaden 

mellan böckerna kan kopplas till vad som hände efter andra världskriget då synen på 

barn förändrades, som vi berörde i den historiska bakgrunden. Efter kriget fick 

barnen en mer central roll vilket skildras i Bullerbyn där barnen har huvudrollen och 

de vuxna endast är bifigurer. I Hattstugan däremot får barnen inga egna 

personligheter utan framställs som en grupp. Bilderna förstärker den synen på barn 

då barnen är klädda i likadana kläder och har samma hårfärg. Att alla är blonda och 

blåögda förstärker känslan av den svenska idyllen. Det är skrämmande att det inte 

var så länge sedan synen på barn var sådan att man inte räknade med barnen fullt ut. 

Idag är det istället så att vissa föräldrar lever sina liv genom barnen, föräldrarna gör 

allt för att barnen ska lyckas. 

I analysen av jämställdheten mellan män och kvinnor i böckerna var det tre 

böcker som hade väldigt olika syn på jämställdhet. I Hattstugan saknar vi 

jämställdheten då tomtegubben totalt tar över och bestämmer över både 

tomtemamman och hennes barn. Den raka motsatsen hittar vi i Vem kan trösta 

Knyttet? där det är svårt att avgöra vilka som är kvinnor och män. I Alfons och 

hemlige Mållgan får pappan ta den traditionella kvinnorollen med matlagning och 

städning. Böckerna speglar samhällets utveckling där man idag motverkar de 

traditionella könsmönstren vilket också läroplanen ger uttryck för. Läser man en bok 

som Hattstugan utan att reflektera tillsammans med barnen/eleverna kan det ge en 

skev bild av hur samhället bör fungera. I boken om Alfons kan sägas att den i enlighet 

med läroplanen motverkar de traditionella könsmönstren just för att pappan gör 

”mamma-sysslorna”. Att diskutera med barnen/eleverna kring frågor som rör 

jämställdhet och vad som är manligt och kvinnligt är bra för att vidga deras syn på 
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samhället hur det såg ut förr och hur det ser ut idag. I och med att vi idag ska bli allt 

mer jämställda får vi också fler valmöjligheter vilket vi kan se i Kenta och barbisarna 

där Kenta väljer att leka med barbiedockor som enligt tradition är flickleksaker. 

Något som vi också sett en utveckling i är barnens sätt att leka. När barnen i 

Hattstugan blir lämnade ensamma väljer de att städa istället för att leka medan 

barnen i Bullerbyn leker lekar. Flickorna har picknick medan pojkarna täljer 

barkbåtar. Här är det leken som står i centrum och ibland leker flickor och pojkar för 

sig och ibland leker de tillsammans. Barnen visar att de inte behöver leksaker för att 

leka med varandra. Kan skillnaden mellan pojkars och flickors sätt att leka vara en 

följd av att barnlitteraturen i slutet av 1800-talet var uppdelad i flick- och pojkböcker 

där pojkböckerna var mer äventyrliga och flickböckerna handlade om hur flickor 

skulle uppföra sig? (Kåreland, 2001:30) Till skillnad mot barnen i Bullerbyn leker 

barnen i Kenta och barbisarna mer med leksaker när de leker med varandra. Det är 

tydligt att leksaker får en central roll i barnens vardag. Böckernas färgsättning skiljer 

sig åt. I Kenta och barbisarna är rosa flickfärgen medan rosa inte finns med som färg 

i Vår i Bullerbyn.  Det finns ingen skillnad på vilka färger flickor och pojkar har på 

sina kläder i Vår i Bullerbyn medan flickorna i Kenta och barbisarna är klädda i rosa 

och blommor. En bok som skiljer sig från båda dessa böcker är Alfons och hemlige 

Mållgan där leksaker finns men inte har någon central roll och där den rosa färgen 

finns men inte som en flickfärg. Alfons har som sagt leksaker, både tåg och dockor, 

men då leksakerna inte fått specifika färger utan smälter in i bakgrunden känns det 

som mer naturligt att pojkar kan leka med både traditionella pojk- och flickleksaker. 

Vi ser Alfons som en föregångare till Kenta då Kenta också leker med dockor men där 

har dockorna blivit rosa och ännu mer ”flickiga”. Vi ser tydligt att färgen spelar stor 

roll för hur man uppfattar en leksak. 

I vår undersökning har vi sett att vissa böcker ligger längre från den värdegrund 

som skolan idag strävar efter än andra. Därför är samtalet kring boken mycket viktigt 

när man läser böcker för barn/elever. En bok som strider mot värdegrunden kan vara 

lika riktig att läsa för barn/elever som en bok som är helt i linje med värdegrunden. 

Diskussionerna kring något som är ”fel” blir ofta mer givande än en diskussion som 

utgår från normen. I samtalet blir också barnens/elevernas tankar synliga vilket gör 

att vi som pedagoger/vuxna lättare kan förstå barnen/eleverna. Barn är olika. 

Somliga pratar direkt medan andra behöver tid på sig. Enligt Chambers (1993) är det 

viktigt att låta det gå lite tid mellan läsningen av texten och samtalet kring texten. Det 
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är enligt honom mer troligt att eleverna har en djupare insikt om texten efter att de 

haft tid för reflektion än om samtalet sker direkt efter läsningen av texten. Chambers 

påpekar dock att det inte heller får gå för lång tid mellan läsning och samtal. Han 

menar att två veckor är för lång tid medan en helg kan vara lagom.  

Det kan vara bra att låta barnen/eleverna skriva ner sina tankar inför ett 

boksamtal.  Små barn kan istället för att skriva få rita eller måla sina tankar. Allt för 

att den försiktige ska få en chans att hinna tänka och få komma till tals. Värt att tänka 

på är att berätta för barnen/eleverna att det bara är de själva som ska ”läsa” sina 

anteckningar. Detta för att barnen/eleverna ska få välja vilka tankar de vill dela med 

sig av i gruppen. En förutsättning för ett bra och givande boksamtal är att den vuxne 

tidigare läst boken och är väl medveten om den värdegrund som boken förmedlar 

vilket vi själva upptäckt i vår undersökning. Efter att ha diskuterat böckerna utifrån 

analysschemat ändrade vi vår uppfattning om böckerna. De flesta av böckerna var för 

oss välkända när vi startade vårt arbete men sedan vi analyserat dem ur ett 

värdegrundsperspektiv har vi fått helt andra uppfattningar om dem.  Ett exempel på 

en bok som vi ändrat uppfattning om är Vem ska trösta Knyttet? där vi förut såg 

Mårran som elak men under analysens gång börjat fundera över henne som person. 

I analysen har vi sett att böcker som är skrivna på senare tid ligger mer i linje 

med värdegrunden än de äldre böckerna. Vi kan tydligt se en utveckling mot de 

värden som vi idag strävar efter att ge våra barn/elever. Synen på barn har förändrats 

mycket mellan det att Hattstugan skrevs och det att Kenta och barbisarna kom till. 

Även synen på familjen har utvecklats om vi ser på Hattstugan där mannen 

bestämmer allt och påpekar att kvinnan inte klarar av att sköta ett hushåll, uppfostra 

barnen och försörja sin familj på egen hand. I Alfons och hemlige Mållgan däremot 

sköter pappan hela hushållet och arbetar vilket visar på att idag kan en förälder klara 

allt själv men med hjälp av förskola för barnpassning. 
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6 Avslutning 
Avslutningsvis vill vi dela med oss av de tankar som framkom under arbetets gång 

och även frågor som kan diskuteras i samband med att man läser dessa barnböcker. 

Vi delar också med oss av förslag på forskningsfrågor att arbeta vidare med utifrån 

det här arbetet. 

6.1 Förslag på diskussionsämnen  

6.1.1 Hattstugan 
I läsandet av analysen av Hattstugan insåg vi att boken framstår som grym och 

kanske olämplig att läsa för barn. Boken är mycket användbar när barn/elever ska 

öva på att rimma då hela boken är uppbyggd på att barnen/eleverna ska fylla i med 

rimmord. Vi anser att boken tillhör vårt svenska kulturarv (Lgr 11) och därför är 

viktig för barn att få höra men att det bör följas av en ett samtal om berättelsens 

innehåll.  

På den tiden när Hattstugan skrevs var det tillåtet att aga barn vilket är bra att 

diskutera eftersom det belyser hur det var förr i Sverige. På den tiden var det mannen 

som bestämde vilket visar sig i Hattstugan genom att tomtegubben bestämmer att 

han och tomtemamman ska gifta sig utan att fråga henne. Här kan det vara lämpligt 

att samtala kring jämställdhet, hur det såg ut förr och hur det ser ut idag. Boken visar 

tydligt på den vuxnes auktoritet då barnen lyder utan att ifrågasätta. Är detta ett 

demokratiskt förhållningssätt i en familj och hur fungerar det hemma hos 

barnen/eleverna? En konkret fråga som kan ställas till barnen/eleverna är om de blir 

lämnade ensamma hemma och om föräldrarna brukar lyssna på vad de har att säga? 

I sagan finns det ingenting som kan förstöra miljön så som bilar eller flygplan. Istället 

gick de och rodde om de skulle ta sig till nya platser. Hur brukar barnen/eleverna 

göra? Hur skulle du kunna ta dig från en plats till en annan och samtidigt vara snäll 

mot miljön? 

6.1.2 Vår i Bullerbyn 
Vår i Bullerbyn utspelar sig på landet. Vad vet barn/elever om hur det är att leva på 

landet idag jämfört med hur det var förr i tiden? I Bullerbyn kan alla barn leka 

tillsammans oavsett ålder och kön. Är det viktigt att bara leka med flickor/pojkar och 

spelar åldern någon roll? I boken går flickorna på picknick medan pojkarna täljer 

barkbåtar. Finns det typiska pojk- och flicklekar? Lisa tar hand om lammet Pontus 
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som blivit övergiven av sin mamma och alla barnen hjälps åt att ta hand om Kerstin. 

Har barnen/eleverna någon gång tagit hand om eller hjälpt någon som är mindre, 

yngre eller svagare? Barnen i Bullerbyn fick ta ett mycket stort ansvar då de fick passa 

Kerstin. Är det rätt att barnen får ett så stort ansvar? Har barnen/eleverna saker de 

får ta ansvar för till exempel packa sin väska eller städa sitt rum? Många barn/elever 

har säkert egna erfarenheter av att ta hand om yngre syskon. Låt barnen/eleverna 

berätta om sina erfarenheter. Berättelsen utspelar sig under våren. Vad händer i 

naturen på våren och hur ser det ut ute?  

6.1.3 Vem ska trösta Knyttet? 
Knyttet är ett väldigt ensamt litet troll. Hur känner man sig när man är ensam? Vems 

fel är det att Knyttet känner sig ensam? Vad skulle Knyttet/barnen/eleverna kunna 

göra för att inte vara ensamma? Vad kan man göra om man ser någon som är ensam? 

Både Knyttet och Skruttet är väldigt rädda. Hur känner barnen/eleverna sig när de är 

rädda? Knyttet blev modig när han skulle hjälpa Skruttet. Hur är man när man är 

modig och hur känns det? I slutet av berättelsen lever de lyckliga i alla sina dagar. 

Hur känner man sig när man är lycklig? När känner sig barnen/eleverna lyckliga?  

6.1.4 Alfons och hemlige Mållgan 
Alfons lever ensam med sin pappa utan vare sig mamma eller syskon. Här kan ett 

samtal kring familjekonstellationer vara på sin plats. Barnen/eleverna kan gärna 

rita/måla hur deras egen familj ser ut och namnge alla. Därefter får barnen/eleverna 

berätta om sin bild. Barn/elever kan ha olika uppfattningar om vilka som ingår i 

deras familj och som pedagog/vuxen är det bra att veta hur barnets/elevens 

familjesituation ser ut för att på bästa sätt kunna bemöta barnet/eleven. Fråga 

barnen/eleverna hur det är att bara leva med en förälder eller att inte ha några 

syskon. Fråga barnen/eleverna vem Mållgan är och varför han finns? I slutet 

försvinner Mållgan, varför? Har barnen/eleverna själva haft någon låtsaskompis? 

Som en fortsättning på kompistemat kan man diskutera vad en kompis är, varför 

man ska ha kompisar och hur det känns att vara utan kompisar. Alfons lånar pappans 

pipa utan att fråga. Får man göra så? Varför gör Alfons det? Har barnen/eleverna 

lånat något utan att fråga? Vad är skillnaden mellan att låna och ta?  

6.1.5 Kenta och barbisarna 
Kenta är inte som de andra pojkarna. Han vill leka mad barbiedockor istället för att 

spela fotboll. Här kan det vara bra att diskutera om det finns flick- och pojklekar och 
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vilka det i så fall är. Om barnen/eleverna säger att det finns flick- och pojklekar fråga 

då om de kan tänka sig att leka lekar som tillhör det andra könet. Kvinnliga riddare 

brukar vara okej men hur är det med manliga prinsessor? Till en början får inte 

Kenta var med flickorna. Fråga barnen/eleverna hur de tror att Kenta känner sig då? 

Har barnen/eleverna någon gång känt sig utanför och hur kändes det? Har 

barnen/eleverna sett någon som varit utanför och vad gjorde de då?  

6.2 Framåtblickar 
Under arbetets gång har flera olika funderingar väckts men som det inte har funnits 

utrymme att utforska här. Därför har vi valt att skriva ned dem här. Hur speglar de 

undersökta böckerna det samhälles värderingar som var samtida med böckernas 

tillkomst? Hur togs böckerna emot av allmänheten då de först publicerades? På vilka 

sätt kan man arbeta med barnlitteratur och värdegrund i förskolor och skolor? Om vi 

valt andra böcker av samma författare hade resultatet då blivit helt annorlunda eller 

snarlikt? Hur har värdegrunden utvecklats? Vi hoppas att detta arbete har väckt 

intresse för ämnet och att dessa frågor kan vara av intresse för andra som kan arbeta 

vidare på det vi kommit fram till. 
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