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Abstract 
 

Elin Gunnarsson (2016). Barnet i litteraturen: En jämförande analys av Nils Holgersson, 

Mio, min Mio och Monsterakademin. (The child in the literature: A comparative analysis of 

Nils Holgersson, Mio, min Mio and Monsterakademin). Independent Project, Swedish, 

Independent Project, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second 

Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences 

 

Children's literature is, in different ways of teaching, important for pupils in school, for 

personal maturity and language development. The aim of this essay is to analyse how the 

child is described in selected children's literature from three different eras. The focus has been 

to look at similarities and differences between the books, when it comes to the child character, 

how the child is developing and how the narration affects the perception of the child. All of 

the books are aimed for children from age 7 to age 10. I have analysed these books by 

comparing them with each other. A further focus has been to look at what the understanding 

of the portrayal of the child in the books can help with teaching in school. 

 There are similarities and differences between the three books that have been 

analysed. In the books the child is an individual protagonist that alone meets the plot without 

parental presence. This allows the child to be more competent, however the child in the older 

book has more to live up to in order to be considered competent then the children in the newer 

books have. Two worlds/dimensions are also something that occurs in the books. In the older 

one the trip and the movement to the other dimension serves as a way to teach the child a 

lesson and to show a requirement for development. In the second book the journey to the 

other dimension serves as a way to escape from his hard reality and in the third and the 

newest book the second dimension serves kind of as an extension of the usual everyday life. A 

difference between the three books is how the narrator turns to its readers. In the oldest book 

the narrative is formed in a didactical way to both educate and teach the child something. In 

the second book the narration is aimed for both children and adults in different ways. In the 

third the narration is completely aimed for the reading child.  
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1. Inledning  
Barnböcker och skönlitteratur är något som elever ska komma i kontakt med i 

undervisningen. Det uttrycks bland annat i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet att elever i årskurserna ett till tre ska bekanta sig med skönlitteratur från olika 

tider och delar av världen, vidare ska eleverna läsa och senare analysera skönlitteraturen 

(Skolverket 2011, s. 223).    

 

Barnlitteratur ska inte bara fungera som ett sätt att lära elever läsa och förstå språket skriver 

Paul Tenngart (2012, s. 24). Han menar att läsning av litteratur också påverkar såväl en 

kognitiv som en emotionell process. Att läsa litteratur hjälper oss att skapa nya tankemönster, 

men även att bekräfta befintliga och göra oss medvetna om dem. Vidare menar Tenngart att 

litteraturen därför kan hjälpa elever att utveckla sitt tänkande och på så sätt kan de få hjälp att 

förstå världen (s. 24-25). Texten ska också förbinda elevers egna erfarenheter med det som 

sker i berättelsen. Genom att eleven känner igen sig och kan relatera till det som beskrivs i 

boken finner eleven läsningen intressant och meningsfull (Nilsson 2007, s. 79-80). Per Olov 

Svedner (1999) påpekar att den emotionella upplevelsen är nödvändig för att fängsla elever 

vid litteraturen, då litteraturen förmedlar känslor på olika vis. Vid litteraturläsning ges elever 

en chans att bland annat reflektera över olika syner på människor, problem och miljöer, vilket 

kräver en mental aktivitet som senare kan hjälpa eleverna att bearbeta och utveckla sina egna 

erfarenheter. Inte nog med det vidgar också läsningen en historisk och kulturell syn som ger 

eleverna förståelse för omvärlden och historien. Läsningen hjälper även elever att vidga sina 

fantasier och samtidigt stimulera dem i språkutvecklingen. På så vis blir litteraturen kärnan i 

svenskämnet i skolans kontext (s. 43).  

 

När likheter och skillnader studeras i litteraturen ges elever en chans att börja tänka och 

reflektera på ett mer nyanserat sätt, detta genom att barn bland annat börjar se olikheter 

mellan individer och grupper beskriver Tenngart (2012). På ett liknande vis kan även en 

berättelse bidra till att läsaren förstår sig själv och sin egen tillvaro. Det sker genom att 

berättelsen ger sin läsare redskap för att strukturera och förstå sin komplexa värld (s. 28 - 29, 

32).  

 

Som lärare kan det bli viktigt att förstå vad olika barnböcker speglar och förmedlar. Detta för 

att elever ska komma i kontakt med litteratur där de ges utrymme att vidga förståelsen för dels 
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andra individers problem och levnadsvillkor, dels historien och dess betydelse för samhället. 

Eftersom det finns en uppsjö av skönlitteratur som riktar sig mot barn och ungdomar kan det 

på så vis bli relevant att studera olika perspektiv som lyfts i skönlitteraturen för barn. Ett 

perspektiv kan vara att studera hur barnet framställs i berättelser. Hur mycket ansvar barnet 

tar, hur förhållandet ser ut mellan barn och vuxna samt hur berättandet påverkar barnsynen i 

boken är några aspekter som kan uppmärksammas. Att se likheter och skillnader mellan olika 

böcker som skapats under olika epoker kan också ge en vidgad syn på samhällets påverkan på 

barnlitteraturen och hur barn skildras, vilket kan ge en vidare utforskning av svensk historia. 

Det är också detta perspektiv som denna uppsats tar avstamp ifrån.  

 

Jag har utifrån ovanstående resonemang valt att studera hur barnet framställs i totalt tre 

barnböcker skrivna under skilda epoker: en från sekelskiftet 1900, en från efterkrigstiden 

1945 och en som står för den moderna barnboken – 1990-talet fram till nu. Var och en av 

böckerna är representanter för sin tid, det vill säga att samtliga böcker är skrivna av författare 

som varit stora under sin tid och som skrivit skönlitteratur som både använts och fortfarande 

används flitigt i den svenska skolan. Samtliga böcker har på så vis nått en stor publik och gör 

det fortfarande. Genom att studera böcker från olika epoker ges det en möjlighet att se hur 

samhället speglas i böckerna på ett eller annat sätt.  

 

De böcker som kommer att analyseras är Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige, från 1906-1907, Astrid Lindgrens Mio, min Mio, från 1954 och Martin 

Widmarks Monsterakademin från 2003. 

 

1.1 Syfte  
Eftersom elever, enligt Lgr 11 (Skolverket 2011, s. 223) ska analysera skönlitteratur och även 

bekanta sig med barnlitteratur från olika tider kommer jag i denna uppsats att undersöka 

synen på barnet skildras i litterära verk från skilda epoker. Vilka förväntningar och krav ställs 

på barnet? Sker det någon utveckling hos barnet? Syftet är att se likheter och skillnader i de 

tre berättelserna när det kommer till hur barnet framställs i böckerna, hur barnet är som 

karaktär, hur berättarrösten är utformad samt hur rörelsen mellan två världar/dimensioner 

påverkar barnets utveckling. Ett vidare fokus har sedan varit att diskutera huruvida dessa 

insikter kan vara användbara i undervisningen för elever i årskurserna 1-3. 
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1.2 Disposition 
 
Till en början i denna uppsats kommer jag i avsnitt två att presentera tidigare forskning inom 

ämnet barnlitteratur. I detta avsnitt går det att finna en forskningsöversikt över ämnet, tidigare 

forskning om författarna som skrivit de valda verken samt en redogörelse för hur barnboken 

utvecklats och sett ut under de tre epokerna. I avsnitt tre kommer den metod och de teorier 

som legat till grund för analysarbetet att presenteras. I avsnitt fyra där det redogörs för hur 

urvalet av böckerna gick till. Det är i avsnitt fem som analysen av de valda verken 

genomförts. Inledningsvis går en presentation av de valda verken att finna, vilket senare följs 

upp av stycket där barnbokspersonen analyseras, sedan stycket där rörelsen och utvecklingen 

står i fokus och avslutningsvis stycket där berättarröstens tilltal analyseras. Detta avslutas med 

en sammanfattande reflektion. Till sist kommer det sjätte avsnittet som står för den avslutande 

reflektionen, där hela uppsatsen knyts ihop.  

2. Tidigare forskning 
Kapitlet kommer inledas med en forskningsöversikt för att visa att tidigare forskning legat till 

grund för studien. Detta följs sedan upp av en presentation av de författare som står för de 

valda verken i studien. Förståelsen och kunskapen om författarna kan påverka hur verken 

senare uppfattas. Efter avsnittet med presentationen av författarna följer sedan tidigare 

forskning om de olika epokerna som behandlas i denna uppsats.  

 

2.1 Forskningsöversikt  
Barnbokens utveckling är något som både Lena Kjersén Edman i sin Barn- och 

ungdomsböcker genom tiderna (2002)  och Lena Kåreland i sina böcker Barnboken i 

samhället (2013) samt Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser 

(2015) har forskat om. De resonerar kring olika faktorer som bidragit till varför 

barnlitteraturen utvecklats och hur samhället på olika sätt påverkat barnlitteraturen, men också 

att barnboken påverkat samhällets syn på barnet. Både Maria Nikolajeva med boken 

Barnbokens byggklossar (2004) och Vivi Edström med boken Barnbokens form (2013) har 

forskat om hur olika typer huvudpersoner spelar olika roll för läsarens uppfattning, liksom hur 

berättarrösten kan påverka läsarens uppfattning om hur de olika karaktärerna lyfts fram. 

Edström har även analyserat barnböcker som också Hans Holmberg gjort i sin bok Från Prins 

Hatt till Prins Mio: om sagogenrens utveckling (1988). Vidare behandlar Maria Andersson i 

Barnlitteraturanalyser (2008) hur den svenska naturen och idyllen behandlas i böcker från de 

två tidigare epokerna. 
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Forskningsläget över de tre författarna som skrivit de valda verken i studien ser olika ut. 

Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren har Vivi Edström tidigare forskat om. I böckerna; Selma 

Lagerlöf (1991), och Uppdrag läsebok: Nils Holgersson (1996) redogör Edström för bland 

annat Lagerlöfs författarskap samt hennes pedagogiska uppdrag som låg på Lagerlöfs axlar 

när Nils Holgersson skrevs. Astrid Lindgren skriver Edström om i sin Astrid Lindgren: 

Vildtoring och lägereld (1992), där hon beskriver Lindgrens bakgrund som ledde henne till 

författarskapet, men där hon också ger en inblick i Lindgrens olika verk utifrån olika 

perspektiv. Även Mary Ørvig & Lena Törnqvist skriver i boken En bok om Astrid Lindgren 

(1977) om Lindgrens uppväxt som kom att spegla hennes författarskap. Den tidigare 

forskning som finns om Martin Widmark är bristfällig, vilket kan vara en följd av att 

Widmark är en relativt ny barnboksförfattare. Den presentation som går att finna om Widmark 

står Bonnier Carlsen för, men också författarlexikonet Alex behandlar en del fakta om 

Widmarks genomslag och författarskap.  

 

2.2 De tre författarna  
Nedan följer en presentation av de tre författarna.  

2.2.1 Selma Lagerlöf 

Selma Lagerlöf är en av Sveriges största författare. Det är med sina verk, bland annat Gösta 

Berlings saga och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, som hon nått den svenska 

publikens hjärtan (Edström 1991, s. 9 - 10). 

 

Lagerlöf föddes 1858 på Mårbacka gård i Värmland in i en syskonskara på fem barn. 

Syskonen kom på olika sätt att påverka Lagerlöf i hennes författarskap. Hennes äldsta bror 

Daniel inspirerade Lagerlöf med sitt historiska intresse och det var med hjälp av honom hon 

skrev Drottningar i Kungahälla. Den andra brodern som emigrerade till USA hjälpte Lagerlöf 

med lån till en seminarieutbildning som blev betydande för hennes författarskap. Lagerlöfs 

äldsta syster Anna gick precis som sitt barn bort i tuberkulos. Den hemska folksjukdomen var 

något som Lagerlöf beskrev i både Nils Holgersson och i Körkarlen (Edström 1991, s. 12 - 

13). 

 

Lagerlöf arbetade i tio år, som lärare och tack vare detta som hon senare blandade det 

pedagogiska med sagoberättelserna (Edström 1996, s. 12 - 13).  Lagerlöfs berättelser stod för 

nya idéer och förnyade pedagogiken (s. 10). Hon hade själv uttryckt att skrivandet var hennes 
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enda passion och det var när hon var 33 år som hennes debutbok publicerades – Gösta 

Berlingsaga (Edström 1991, s. 11, 21). Utöver den skapade hon ett flertal böcker som även de 

nått en bred publik, men det var tack vare hennes pedagogiska verksamhet hon senare fick en 

beställning att skapa en estetisk lärobok – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

(Edström 1995, s. 12 - 13). Lagerlöf skulle skapa en ny läsebok för att få barn att intressera 

sig för geografi. Boken skulle uppfylla kravet att lära ut Sveriges geografi på ett 

intresseväckande sätt (Kjersén Edman 2002, s. 80). 

 

2.2.2 Astrid Lindgren  

Astrid Lindgren är en av Sveriges största barnboksförfattare genom tiderna. Lindgrens böcker, 

ett hundratal i antal, har översatts till flera olika språk. Hon har även vunnit ett flertal priser 

för sina verk (Kjersén Edman 2002, s. 94) 

 

Astrid Lindgren föddes 1907 i Näs som ligger i Vimmerby i Småland. Det var också i 

Vimmerby hon växte upp och gick i skolan, vilket tar uttryck i ett flertal av hennes böcker - 

Barnen i Bullerbyn, Emil i Lönneberga m.fl. När hon senare skulle utbilda sig till sekreterare 

flyttade hon till Stockholm och precis som Vimmerby blev också Stockholm motiv för några 

av hennes verk - Karlsson på taket och Saltkråkan. (Ørvig & Törnqvist 1977, s. 10 - 11). I En 

bok om Astrid Lindgren beskriver hon själv hur allt började; 

 

1941 låg min då 7-åriga dotter Karin sjuk i en lunginflammation. Varje kväll när jag 

satt vid hennes sängkant tjatade hon på barnavis: ”Berätta nånting!” Och en kväll när 

jag rätt utmattad frågade henne: ”Vad ska jag berätta?” Så svarade hon: ”Berätta om 

Pippi Långstrump!” Hon hittade på namnet just i det ögonblicket. Jag frågade henne 

inte vem Pippi Långstrump var, jag bara började berätta och eftersom det var ett 

konstigt namn, så blev det också en konstig flicka. (Ørvig & Törnqvist 1977, s. 11) 

 

Pippis genomslag, år 1945, i barnlitteraturen satte fart på debatten om barnuppfostran. 

Lindgren blev genom detta en av de författare som talade för barnet och stod på barnets sida. 

En ny generation barnlitteratur hade börjat ta form (Ørvig & Törnqvist 1977, s. 18 - 19). 

Genom Lindgrens sätt att skriva tog hon snabbt platsen som en av Sveriges största 

barnboksförfattare (s. 31). Genom sina verk blev Lindgren som Edström (1992) nämner både 

traditionalist och normbrytare. Det Edström menar är att verken av Astrid Lindgren uttryckta i 

rena genrer och traditioner, samtidigt som dessa utmanas. Ett exempel är Pippi Långstrump 

(s. 17) 
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2.2.3 Martin Widmark 

Martin Widmark är en av de författare som är störst idag inom svensk barnlitteratur. Han har 

bland annat skrivit ett sjuttiotal böcker, gått om Astrid Lindgren i antal biblioteksutlån och år 

2009 hade han även sålt över 1 miljon exemplar (Gerdin, 2009). Widmark har i åtta år toppat 

listan över mest utlånade böcker samtidigt som han även varit i topp hos bokjuryn sedan 

2004. Hans böcker har även översatts till cirka 30 olika språk. Widmark är kanske mest känd 

för sina verk om LasseMajas detektivbyrå som bland annat används flitigt i skolorna idag och 

som även har filmatiserats (Bonnier Carlsen, 2016). 

 

Widmark föddes 1961 och bor idag i Stockholm tillsammans med sin fru och sina två barn. 

Innan han valde att enbart ägna sig åt sitt författarskap arbetade Widmark som lärare i 

mellanstadiet, men han har även undervisat i svenska för invandrare. Med sin pedagogiska 

ådra och sin författartalang var han senare med och startade projektet En läsande klass – ett 

projekt som skapats för att främja elevers läsförmåga. Utöver sina skönlitterära böcker har 

Widmark även skapat läromedel som främjar elever i deras läs- och skrivutveckling (Gerdin, 

2009). 

 

Det var under år 2000 som Widmark släppte sin första bok Att fånga en tiger. Han kom på 

berättelsen när han gick med sin son Johannes till förskolan för att göra promenaden mer 

spännande och rolig. Utifrån Widmarks koncept ”lättläst, men inte lättlöst” skapade han sedan 

bokserien Lasse Majas Detektivbyrå år 2002. Bokserien kom att bli det stora genombrottet för 

Widmark. Böckerna om LasseMaja blev 2006 årets julkalender och har även resulterat i totalt 

tre stycken filmatiseringar (Gerdin, 2009). 

 

2.3 Barnboken i samhället under de tre epokerna  
Nedan följer en presentation av typiska drag för barnlitteraturen under respektive epok, för att 

synliggöra likheter och skillnader mellan dem. Att studera likheter, men också skillnader, blir 

intressant i det avseende att barnlitteraturen haft olika mening och syften under olika epoker 

och även har utmynnat i olika pedagogiska inriktningar. Boken är ett barn av sin tid och har 

dels påverkats av samhällets förändringar, dels påverkat samhället till förändring i bland annat 

synen på barnet skriver Lena Kåreland (2013, s. 21 - 22). Det är svårt att göra exakta 

avgränsningar för varje epok, men eftersom den första epoken sträckte sig över ca 20 - 30 år 

(Kjersén Edman 2002, s. 91) begränsade jag även de andra två epokerna till samma tidsspann. 

http://www.alex.se/Alex/?WriterId=982
http://www.bonniercarlsen.se/forfattare/w/martin-widmark
http://www.alex.se/Alex/?WriterId=982
http://www.alex.se/Alex/?WriterId=982
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Detta för med sig att begränsningen som gäller för den moderna barnboken sträcker sin från 

1990-talet fram tills idag. 

 

2.3.1 Den första guldåldern 1900-talets början 

Den första guldåldern för barnlitteraturen var vid sekelskiftet 1900-talet skriver Lena Kjersén 

Edman (2002, s. 79). Det var under denna guldålder som barnlitteraturens uppfostrande syfte 

fick kritik och påstods innehålla för liten del estetik hävdar Lena Kåreland (2013, s. 159). 

Kåreland refererar till Lennart Hellsing som menade att den nya synen på barnlitteraturen som 

utvecklades under 1900-talets början behövde innehålla sådant som uppmanade till känslor 

som glädje och sorg, den skulle även ge barn möjlighet att utveckla sin fantasi (s. 163).  

 

De författare som var verksamma vid sekelskiftet 1900 började använda naturen och det 

svenska landskapet allt mer i sina böcker menar Maria Andersson (2008, s. 62 - 63). Vidare 

påpekar hon att de svenska idyllerna också spelade en roll i berättelserna, vilket innebar att 

berättelserna förde fram sådant som ansågs vara typiskt svenskt, men också vad som var 

tidstypiskt för barndomen. Barnet och barndomen skulle under denna tid lyftas fram som 

något fint och lyckligt (s. 62-63). Under 1900-talets början ville också barnboksförfattarna 

bevara barnet så länge som möjligt. Barnet skulle inte behövas ställas inför problem och inte 

konfronteras alltför mycket med vuxenvärldens konflikter. (Kåreland 2013, s. 47). 

 

2.3.2 Den andra guldåldern – Efter krigstiden  

Den andra guldåldern tog sin början runt krigsslutet, år 1945. Det var under denna guldålder 

som frihetspedagogiken fick en allt större plats i litteraturen. Frihetspedagogiken innebar att 

barn skulle få utvecklas och uppfostras på ett fritt sätt, genom enbart ledning av de vuxna. 

Målet var att barnet skulle få styra över sitt eget liv, samtidigt som barnet skulle få uttrycka 

sina känslor och tankar på ett frispråkigt sätt. Det var från detta pedagogiska synsätt som 

barnlitteraturen hämtade en del av sin inspiration (Kjersén Edman 2002, s. 93). 

 

Astrid Lindgren var en av de författare som, med Pippi Långstrump, representerade denna nya 

syn på barnet i litteraturen. Pippi framstod som ett starkt och självständigt barn som trotsade 

vuxenvärlden (Kjersén Edman 2002, s. 93). Lindgren har i ett flertal böcker använt idyllen, 

precis som sina kollegor, bland annat Beskow och Lagerlöf. Skillnaderna mot de tidigare 

idylliska skildringarna var att Lindgren valde att använda idyllen och barndomen på olika sätt, 
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då hon bland annat kontrasteras idyllen mot något mörkt och svårt, till exempel fattigdom och 

svält (Andersson 2008, s. 62 - 64). 

 

2.3.3 Den moderna barnlitteraturen 

Den moderna barnlitteraturen kommer här att definieras som skönlitterära böcker som skapats 

för barn från och med 1990-talet fram till idag. Det har visat sig svårare att finna litteratur 

som behandlar den moderna barnlitteraturen i samma utsträckning som tidigare epoker. 

 

Synen på barnet i barnlitteraturen ställs ofta i relation till hur de vuxna skildras. I den moderna 

barnlitteraturen talas det ofta om det kompetenta barnet som anses vara relativt jämlikt i 

relation till de vuxna. Barnet är inte längre är styrt av vuxna och kan istället själv påverka sin 

egen värld och vardag utanför familjen. Det kompetenta barnet har funnits i barnböcker länge, 

men det var under 1990-talet som det utvecklades ytterligare, då barnet i allt större 

utsträckning börjat inta en vuxenroll. Barnet har i de senaste barnböckerna tagit allt fler, större 

och viktigare beslut, samtidigt som barnet får ta större ansvar för sitt eget liv och sina 

konflikter (Kåreland 2013, s. 27). Det kompetenta barnet kommer att behandlas ytterligare 

under avsnittet om teori och metod.  

 

I den moderna barnboken är barnet mer och mer fritt och börjar på så vis ses som en 

fullvärdig människa. Den lekande människan är också ett kännetecken för den moderna 

barnlitteraturen som gör gränserna mellan konst för barn och konsten för vuxna mer otydliga 

(Kåreland 2015, s. 40 - 41). 

3. Teori och metod 
I detta avsnitt redogörs för vilken metod som används samt vilka teoretiska perspektiv som 

använts i analysen av materialet.  

 

3.1 Metod  
I studien har jag tillämpat en jämförande läsning som metod. Jag har systematiskt läst de tre 

böckerna för att finna likheter och skillnader mellan dem, när det kommer till hur barnet 

framställs. I analysarbetet har jag tagit hjälp av olika teoretiska perspektiv som kommer att 

presenteras nedan. Det ensamma och det kompetenta barnet för att studera barnet som 

huvudperson, drömtexten och rörelsen för att studera barnets utveckling i böckerna samt 

Barbara Walls begrepp kring hur berättarrösten vänder sig till sin läsare för att studera 
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berättarröstens roll i berättelserna. Dessa gemensamma perspektiv eller berättarstrukturer gör 

att den jämförande läsningen blir tacksam genom att likheterna och skillnaderna blir tydliga 

och konkreta.  

 

3.2 Teoretiska perspektiv 
Här kommer de teoretiska perspektiven som använts i analysen att presenteras - barnet som 

ensamt och kompetent, drömtexten och rörelsen samt berättarröstens tilltal. Analysens 

upplägg kommer senare att följa samma ordning.  

 

3.2.1 Barnet som ensamt och kompetent 

Begreppet diskurs har under de senare åren använts allt mer i vetenskapliga texter skriver 

Karin Helander (2014, s. 9). En diskurs beskrivs i Nationalencyklopedin vara något som styr 

vår uppfattning om verkligheten, vilket också påverkar hur vi förhåller oss till världen. Vidare 

beskrivs det att det förekommer många olika diskurser att förhålla sig till (NE, 2016). För att 

yttra på förändringar i konstruktionen som sker inom begreppet barndom, men också för att se 

över relationen mellan olika situationer och/eller aktörer har forskare använt 

barndomsdiskursen (Helander 2014, s. 9). Inom kategorin barndomsdiskurser går det att finna 

diskursen om det kompetenta barnet (s. 14). 

 

Det kompetenta barnet har under historiens gång sett olika ut och det kan därför bli svårt med 

en tydlig definition. Helander (2014) hänvisar till Kari Pape som skriver att begreppet 

kompetens innebär när någon omsätter kunskap till handling, men också lever upp till det som 

krävs i specifika situationer. Barns kompetens bygger på förväntningar som de vuxna ställer 

på barnet (s. 55). Vidare lyfter Helander Dion Sommers resonemang kring det kompetenta 

barnet: 

 

”Det kompetenta barnet” betyder inte att barn och vuxna har samma kapacitet och 

förmågor. Förhållandet mellan barn och vuxna kan inte, menar Sommer, inte vara 

symmetriskt. Barnet har en ”relativ kompetens” i relation till den vuxne, som har 

större mått av erfarenhet och därmed av makt och ansvar. (Helander 2014, s. 55) 

 
 
Böckerna i studien har det ensamma barnet som gemensamt motiv. Det ensamma barnet är 

den typ av huvudperson som varit mest populär inom barnlitteraturen genom tiderna menar 

Maria Nikolajeva (2004). Föräldrarna är i berättelser med det ensamma barnet avlägsnade på 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/diskurs
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något vis, antingen för en kort stund, för en längre tid eller för alltid och barnet benämns 

ibland som utsatt (s. 134-135).  

 

Utifrån ovanstående resonemang kring det ensamma barnet och det kompetenta barnet, 

kommer dessa definitioner att ligga till grund när barnen i böckerna studeras. Detta kommer 

att behandlas vidare i analysavsnittet.  

 

3.2.2 Drömtexten 

Böckerna har analyserats utifrån det perspektiv som Boel Westin (2008) kallar för 

drömtexten. I barnlitteraturen speglas drömtexten på ett sådant sätt att det förekommer minst 

två dimensioner eller världar i berättelsen, där den ena ska vara ”verklig” och den andra 

fantastisk. De två dimensionerna/världarna ska sedan samverka med varandra, vilket ska bidra 

till en personlig utveckling hos huvudpersonen. Denna utveckling ska bygga på att 

huvudpersonen lär sig något om den verkliga dimensionen/världen, eller ser den på ett annat 

sätt. Dimensionerna/världarna är ofta kopplade till en dröm om en förändring för stunden och 

på längre sikt även en förändring och utveckling av det egna jaget. För att drömtexten ska 

kunna formas behövs det som Westin kallar för rörelsen. Rörelsen är en resa, ett äventyr, en 

vandring eller en rymning där barnet i berättelsen söker någon form av bekräftelse på sin 

identitet och/eller vill utforska världen, men även då barnet drömmer och längtar efter något. 

Rörelsen som berättelsemönster påstår Westin vara mycket starkt inom barn- och 

ungdomslitteraturen (s. 71 - 74).  

 

I de undersökta böckerna finns en tydlig rörelse i form av en resa och huvudpersonen längtar 

efter förändring. Det förekommer också två dimensioner i dem, där verkligheten står mot 

något fantastiskt eller drömlikt.  

 

3.2.3 Berättarröstens tilltal 

Samhällets syn på barnet har påverkat barnboksförfattarnas sätt att skriva och attityden 

gentemot barnet lyfts på olika sätt i berättelser. Det kan bland annat handla om hur 

berättarrösten vänder sig till barnet som läsare, men också till den vuxne som läsare 

(Kåreland, 2013, s. 20 - 21).  

 

Barbara Wall (1991, s. 9 - 10) beskriver begreppen dual addressee, double addressee och 

single addressee. Begreppen skapades för att beskriva hur berättarrösten i en barnbok riktar 
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sig till läsaren för att beskriva om det läsande barnet och den läsande vuxna tilltalas på lika 

eller skilda vis i berättelsen.  

 

Med dual addressee menas att tilltalet i berättelsen vänder sig till den vuxna och barnet på ett 

jämlikt sätt, men att talet ändå skiljer sig i nivå. Tilltalet har i dual addressee olika koder som 

tilltalar barnet respektive den vuxne. Double addressee menar Wall är vanlig i främst äldre 

barnlitteratur, där berättaren i stora drag vänder sig till barnet. I samma kontext förekommer 

dock även en röst som enbart är riktad till den vuxna. Tilltalet till den vuxna fyller i detta 

avseende inte kravet för jämlikhet, då berättaren ofta intar en didaktisk och moralisk ton som 

visar på barnets uppfostran. Det tredje och sista begreppet som växte fram och blev allt 

tydligare i takt med frihetspedagogiken var single addressee. Single addressee innebär att 

tilltalet endast vänder sig till det läsande barnet, med syfte av att vilja förmedla känslor och 

uttryck så nära barnet som möjligt. Denna berättarröst ska enligt Wall ha vuxit fram i takt med 

att insikten för barns tankesätt och förståelse ökat (s. 9 - 10). 

4. Material 
I detta avsnitt redogörs för urvalsprocessen. De valda böckerna är alla skrivna för barn.  

 

4.1 Urval 
I urvalsprocessens början var målet att finna skönlitterära böcker som är utformade och 

riktade mot barn i åldrarna sju till tio år. Detta för att böckerna också ska vara lämpliga att 

använda i undervisningen i årskurserna 1 – 3. Varje bok skulle representera de valda epokerna 

– sekelskiftet 1900, efterkrigstiden 1945 och vår egen samtid. Jag sökte efter böcker som alla 

slagit igenom och blivit stora, men som också använts och används flitigt i svensk skola. Ett 

krav var även att samtliga böcker skulle vara skrivna av kända svenska författare. Samtliga 

böcker i studien skulle också ha gemensamma drag genom likheter mellan huvudpersonerna, 

men också kravet för drömtext.   

 

Den första boken som valdes var den som kom att representera 1900-talets början. Lotten föll 

snabbt på Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Den som 

skapades för att användas i undervisningen och har förekommit en del i skolorna genom åren, 

vilket gjorde boken högst relevant. Boken som har används i studien är en ny utgåva från 

1981, originalet är egentligen skrivet under åren 1906-1907. 
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När den andra boken skulle väljas var en bok av Astrid Lindgren ett självklart val. Lindgren är 

en författare vars verk används mycket i undervisningen idag. Många av hennes verk förde 

även med sig nya sätt att framställa barn i litteraturen. Många av Lindgrens skönlitterära 

böcker uppfyller kraven på rörelse och drömtext, därför utgick jag från vad jag upplevt 

används mycket i undervisningen och även själv fick använda när jag gick i skolan. Lotten 

föll då på Mio, min Mio.  

 

När den sista boken skulle väljas föll tanken snabbt på Martin Widmarks olika verk, som 

också används flitigt i den svenska skolan idag. Widmark har bland annat, som nämnts 

tidigare, skapat texter som används till projektet En läsande klass. Widmark har bland annat 

skrivit bokserien om Nelly Rapp fick stå för den sista boken i studien och ur den valde jag den 

första boken Monsterakademin. Den fick alltså bli representant för den moderna 

barnlitteraturen, även därför att Nelly lever upp till kraven på ett ensamt och kompetent barn. 

5. Analys 
I detta avsnitt kommer de tre böckerna att analyseras, efter att först ha en presenterat dem. 

Presentationen kommer främst att vara beskrivande för att handlingen och intrigen i böckerna 

ska bli tydlig. Efter presentationen följer en analys av böckernas respektive huvudperson 

utifrån diskurserna – det kompetenta barnet och det ensamma barnet. Vidare analyseras 

samtliga böcker utifrån rörelsen och utvecklingen som sker i berättelserna. Analysen anknyter 

här till teoretiska perspektiven drömtexten och rörelsen. Den fjärde rubriken i analysen 

innefattar berättarröstens tilltal och har grundats i Walls begrepp om berättarrösten i 

barnlitteratur. Tidigare forskning används här för att stärka analysens trovärdighet. 

Avslutningsvis sammanfattar jag analysen för att sammanställa likheter och skillnader mellan 

de tre verken.  

 

5.1 Presentation av de valda verken 
 

5.1.1 Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige  

I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige får läsaren snabbt bekanta sig med olydige 

pojken Nils, en pojke som inte lyssnar på sina föräldrar, som är elak mot djur och som inte 

sköter sina sysslor. Pojken blir snart straffad när han bråkar med husets lilla tomte som 

förvandlar honom så att han blir lika liten som en tumme av misstag följer han med den 

rymmande tamgåsen Mårten som beslutat sig för att följa med en flock vildgäss. Vildgässen 

är på väg till Lappland, där de ska häcka över sommaren och Mårtengås vill gärna visa att han 
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kan följa deras väg. När Nils blir förvandlad till pyssling förstår han också vad djuren säger 

och innan han lämnar gården på tamgåsens rygg blir förstår han alltså vad djuren på gården 

tycker om honom.  

 

På vildgässens färd får Nils Holgersson uppleva Sverige från en tamgåsrygg. Omgivningen 

och den svenska idyllen upplevs främmande och nästan magisk för pojken. Han får på sin färd 

se hur djur behandlas av människor, han får lära sig vad som är rätt och fel och han får även 

utvecklas till att bli en modig och självständig pojke som tar mogna beslut. Boken avslutas 

med att Nils kommer hem till gården igen, där allting startade. Skillnaden är att han nu ser allt 

annorlunda, med respekt och lärdom. Han tar farväl av gässen som ska vidare och det gör han 

med en tår i ögat.  

 

5.1.2 Mio, min Mio 

Bo Vilhelm Olsson är en pojke som bor på Upplandsgatan i Stockholm med sina 

fosterföräldrar, Tant Edla och Farbror Sixten. Bo önskar ofta att hans familj var som 

kompisen Benkas istället. En dag får Bo ett gyllene äpple av Tant Lundin, som jobbar nere i 

affären som tack för att hjälper henne med att posta ett brev. På brevet läser han något om 

Landet i Fjärran och strax efter sätter han sig på en bänk i Tegnérlunden. Där möter Bo en 

ande som tar med honom till Landet i Fjärran. Där heter han inte längre Bo Vilhelm Olsson, 

utan Mio och där får han äntligen träffa sin riktiga far. Han träffar sin nye vän Jum-Jum och 

han får sin alldeles egna häst Miramis. Ibland tänker Mio tillbaka på det han lämnat, på Benka 

och på Tant Edla. Mio får ett uppdrag – han ska besegra riddar Kato med sin trogne vän vid 

sin sida. Han och Jum-Jum beger sig till Landet Utanför, där Kato och all ondska härskar. 

Kato rövar bort barn som han antigen förvandlar till fåglar. Mio besegrar Kato och även all 

ondska som Kato byggt upp i Landet Utanför. De skrikande fåglarna blir barn igen och 

tillsammans med Mio och Jum-Jum återvänder de till Landet i Fjärran, där Mio återigen får 

träffa sin fader konungen och där berättelsen tar sitt slut.  

  

5.1.3 Monsterakademin  

I Monsterakademin blir Nelly Rapp och hennes föräldrar en dag inbjudna till farbror 

Hannibal. De har inte träffat honom på väldigt länge och Nellys pappa berättar att Hannibal 

numera är förmögen och bor i ett stort slott med en argsint betjänt. Nelly är inte alls sugen på 

att åka dit, hon vill inte gå på tråkiga vuxenmiddagar. När de kommit till slottet möts familjen 

av en stor man, betjänten. Farbror Hannibal kommer sedan fram och hälsar. Nelly 
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uppmärksammar hans silvernål som sitter på kavajen, Nummer 9 står det på den. Nelly blir 

nyfiken och hittar ett brev. Agent Nr. 9 står det på brevet. Nelly blir upptäckt av betjänten 

som pekar på en dörr, Nelly går in. Efter en mörk trappa möts hon av ett ljust rum, ett rum 

som är fullt utrustat som ett klassrum. Senare kommer en dam upp, Lena-Sleva heter hon och 

hon berättar för Nelly att hon ska bli monsteragent om hon klarar utmaningen. Nelly ska 

skapa ett scenario där hon besegrar en vampyr. Hon lyckas. Strax efter ropar mamma att det 

är dags att åka hem och Nelly längtar redan till sommarlovet när hon ska få gå utbildning hos 

Monsterakademin och bli monsteragent.  

 

5.2 Barnbokspersonen  
Böckerna som valts i studien har alla en individuell huvudperson. Nikolajeva (2004) urskiljer 

två olika typer av huvudpersoner som förekommer i barnlitteratur – de kollektiva 

huvudpersonerna och den individuella huvudpersonen. Att ha de kollektiva huvudpersoner 

beskriver hon som ett ovanligt fenomen i vuxenlitteraturen, men vanligt för barnlitteraturen. 

Fenomenet förekommer när flera personer i berättelsen axlar huvudpersonsrollen. Ett exempel 

på kollektiva huvudpersoner är de fyra barnen i Narnia som alla är huvudpersoner i 

berättelsen (s. 95). Den individuella huvudpersonen står istället själv för huvudrollen i 

berättelsen och framställs som mer färgstark än de kollektiva. Läsaren kommer även närmre 

en sådan typ av huvudperson (s. 96 - 97). Kåreland (2015) hävdar att den individuella 

huvudpersonen ger författaren ett större spelrum när det kommer till att fördjupa 

personligheten hos karaktären. Denna typ av huvudperson är enligt Kåreland den vanligaste 

inom barnlitteraturen (s. 137).   

  

Nils Holgersson är ett ensamt barn som bor med sina föräldrar på en fattig gård i Skåne. Han 

kan anses vara ensam med avseende på att hans föräldrar tycker han är oduglig. Det är när de 

lämnar Nils ensam på gården som avståndet till föräldrarna blir tydligt i berättelsen. Nils 

beskrivs som lat och elak och det är när han beter sig illa mot gårdens hustomte som det nya 

perspektivet och ”lilleputt-motivet”, som Edström (1996) benämner det, introduceras (s. 16 - 

17). När Nils plötsligt hör djuren prata sätts berättelsen in i ett vidare perspektiv som även 

innefattar djuren.  

 

Har var så förvånad, att han blev stående stilla på trappsteget och lyssnade. ”Det 

måtte komma sig därav, att jag är förvandlad till tomte”, sade han. ”Det är nog 

därför, som jag förstår fåglalåt.” (Lagerlöf, s. 12) 
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Trots Nils oduglighet finns ändå en viss ansvarskänsla hos honom. Nils tar sitt ansvar när han 

försöker stoppa gåskarlen och det är också då han av misstag följer med på resan genom 

Sverige. 

”Det vore skada”, tänkte han, ”om den stora gåskarlen skulle fara sin väg. Det skulle 

bli en stor sorg för far och mor, om han är borta när de, kommer hem från kyrkan.” 

(Lagerlöf, s. 16) 

 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är den äldsta boken i studien och har drag av 

att vara pedagogisk och didaktisk. Barnet i boken framställs inte heller till en början som 

speciellt kompetent, i betydelsen att fatta beslut och agera vuxet, vilket kan bero på den 

utveckling han ska genomgå. Kompetensen är något som Nils senare utvecklar på sin färd 

med vildgässen. I äldre barnlitteratur framhävs ofta huvudpersonens synder för att ge 

karaktärens utveckling ett didaktiskt syfte och på så sätt också uppfostra sin läsare hävdar 

Nikolajeva (2004, s. 133). Det kan man se exempel på hos Lagerlöf, till exempel här: 

 

[…]om det inte hade haft sonen att tänka på. Far klagade över att han var trög och 

lat: ingenting hade han velat lära i skolan, och han var så oduglig, att man nätt och 

jämt kunde sätta honom till att valla gäss. (Lagerlöf, s. 6) 

 

I äldre barnböcker förekommer ofta det Kåreland (2013) benämner kravpedagogik. Med det 

avser hon att barnet följer de regler och krav som den vuxne ställer. Det är vuxenvärlden som 

styr på ett auktoritärt och sätter över hur normen hur ett barn ska vara. I litteraturen framställs 

detta genom att barnet bör uppfostras och följa de vuxnas regler utan motangrepp, barnet 

lyder och följer strikt sin uppfostran (s. 21). I Nils Holgersson framgår detta genom att 

berättarrösten påpekar att Nils måste läsa sin predikan och att det är fel att vara lat och elak.  

För att Nils ska kunna utvecklas blir resan därför ett krav och ett måste för att av han ska 

frångå sina dåliga vanor och sitt dåliga beteende. Allt eftersom i berättelsen utvecklar Nils en 

viss kompetens, vilket gör honom mer handlingskraftig och även mer ansvarsfull och 

respektfull mot djur och natur runt omkring honom. Nils förflyttar sig på så vis bort från 

kravpedagogiken under berättelsen och resans gång. Denna utveckling sker när han själv får 

blir en liten pyssling och får uppleva världen ur en annan synvinkel. Till en början sker 

utvecklingen främst för att rädda sitt eget skinn. 
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Pojken hade nog varit hård mot alla djur och mot gåskarlen också förr i världen, men 

nu tyckte han, att gåskarlen var det enda stöd han hade, och han blev fasligt rädd för 

att mista honom. (Lagerlöf, s. 25) 

 

Ansvaret och respekten för andra utvecklas allt mer ju längre resan fortgår. Gässen som blivit 

hans vänner, har också blivit de som Nils bryr sig allra mest om. Längs berättelsens gång lär 

han sig att se efter sina vänner och att behandla djur med vänlighet och respekt. Något som 

senare gör Nils till en vänlig och godhjärtad pojke, istället för att vara elak och oduglig som 

han var till en början. 

 

 I Astrid Lindgrens bok om Mio, min Mio är Bo redan från början kompetent och 

läsaren leds snabbt in i att ta betrakta berättelsen från Bos synvinkel. En bidragande faktor till 

detta kan vara att det är Bo själv som berättar historien om hur han kom till Landet i Fjärran.  

 

”Ta mig med! O ta mig med till Landet i Fjärran! Det är någon som väntar på mig 

där”. Anden skakade på huvudet. Men då sträckte jag upp guldäpplet emot honom, 

och anden gav till ett högt rop. (Lindgren, s. 13) 

 

Bo vantrivs med sina fosterföräldrar och har en djup längtan efter att träffa sin riktiga far, 

vilket är några av kriterierna för att kunna benämnas som det ensamma barnet (Nikolajeva 

2004, s. 134-135) i berättelsen. De vuxna i berättelsen, det vill säga hans fosterföräldrar och 

far spelar sedan inte någon vidare roll när det kommer till Mios kamp mot Kato, vilken han 

själv möter tillsammans med sin vän Jum-Jum. 

 

Gentemot kravpedagogiken som förekommer till en början i Nils Holgersson står 

behovspedagogiken. I behovspedagogiken är barnet fritt och det är barnets behov som står i 

centrum (Kåreland 2013, s. 21 - 22). Det är också Bos brist på ljus och värme och behov av 

förändring som för honom till Landet i Fjärran. 

 

Jag fick för mig, att det satt barn tillsammans med sina pappor och mammor överallt 

där det lyste. Det var bara jag som satt här ute i mörkret. Ensam. (Lindgren, s. 10) 

 

Mio får i Landet i Fjärran en uppgift som han förväntas att utföra. Han ska besegra riddar 

Kato och det är Mio alla väntat på. Detta kan till en början uppfattas som ett slags krav som 
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ställs på Mio. Det framstår dock senare att det istället är ett förtroende som bygger på 

förväntningarna om att Mio är kompetent och kan klara den svåra uppgiften. 

 

”Jum-Jum” sa jag, ”jag går nu. Jag går till Landet Utanför”. Då drog en susning 

genom Dunkla skogen, och från Sorgfågeln kom en drill som inte hörts i någon skog 

i världen. ”Jag visste det”, sa Jum-Jum. (Lindgren, s. 81) 

 

 Mio lever då upp till de förväntningar som finns på honom, vilket är ett kriterium för det 

kompetenta barnet (Helander 2014, s. 55).  

 

 I Monsterakademin ska Nelly utbilda sig till monsteragent, precis som sin 

farbror Hannibal. Nelly intar på så vis samma yrkesroll som de vuxna i berättelsen och närmar 

sig därför vuxna beteendemönster. Emellertid kan det jämföras med att de vuxna i berättelsen 

närmar sig barnets fantasier och föreställningar, genom att bekämpa monster som i realistiska 

fall inte kan ske. I den moderna barnlitteraturen är det vanlig att barn närmar sitt ett vuxet 

beteende beskriver Kåreland. Barnet frigör sig allt mer från de vuxna och agerar mer och mer 

vuxet. På detta vis får alltså barn ett allt mer vuxet beteende samtidigt som de vuxna börjar att 

tillämpa ett mer barnsligt beteende. Barnet i den moderna barnlitteraturen tar allt större 

ansvar, fattar egna viktiga beslut och är mer medvetet om sina rättigheter (Kåreland 2015, s. 

50). Nelly är inte ett lika utsatt barn som de andra barnen i de tidigare böckerna, men 

föräldrarna är för henne inte intressanta. 

  

Mamma löste korsord och pappa satt och dåsade framför den öppna spisen. Han 

läste tidningen. (Widmark, s. 10) 

 

Detta ointresse gör föräldrarna genast till bipersoner och Nelly blir därför ett ensamt barn som 

istället finner vänner i sin hund London och senare, farbror Hannibal och Lena-Sleva. 

 

Nelly får i uppgift att komma på ett sätt att överlista en vampyr. Det är en stor utmaning som 

kommer att påverka om hon får fortsätta sin utbildning som monsteragent. Hon klarar 

uppgiften med bravur och det är då hon visar att hon lever upp till de ställda förväntningarna 

och hon blir på så vis ett kompetent barn (Helander 2014, s. 55). Kåreland skriver att barn i 

den moderna barnlitteraturen tar mer ansvar i takt med att de övertar en vuxenroll allt tidigare 

(2015, s. 50). 
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5.2.1 Sammanfattande reflektioner om barnbokspersonerna 

Huvudpersonerna i samtliga böcker är, som det nämndes i början av stycket, individuella. När 

huvudpersoner är individuella blir läsaren mer medveten om vilka känslor och tankar som 

förekommer hos karaktärerna, vilket är något som förekommer i de tre böckerna.  

 

Det ensamma barnet (Nikolajeva 2004, s. 134 - 135) som huvudperson är något som är lika 

mellan de tre berättelserna, samtidigt som det barnbokspersonerna är ensamma på olika vis. 

Nils och Nelly har sina föräldrar nära både i början och i slutet av berättelsen. Mio finner 

däremot sin far i det fantastiska land han finner i berättelsen. Barnen i de tre berättelserna är 

också alla kompetenta, men det som skiljer dem åt är att Nils till en början saknar viss 

kompetens. Kompetensen är något som succesivt växer fram i takt med resans gång. Mio och 

Nelly är båda kompetenta barn. Skillnaden mellan dessa karaktärer kan dock vara att Bo till 

en början är kompetent, men att det inte uttrycks lika tydligt som det görs hos Nelly där 

läsaren redan på första sidan blir varse om Nellys kompetens. I den moderna barnboken blir 

också gränserna mellan barndomen och vuxenvärlden allt suddigare, vilket blir tydligt i 

Monsterakademin. Nelly intar samma yrke som flera vuxna och de vuxna jagar vampyrer och 

frankensteinare som egentligen hör hemma i fantasin. 

 

5.3 Rörelsen och utvecklingen  
I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är resan och rörelsen som huvudmotiv, 

precis som det står i bokens titel. Resan kan anses vara nödvändig för att visa på ett barns 

utveckling och lärdomar, men även för att visa på barnets skuld som Edström påpekar (2013, 

s. 51). Resan ger också läsarna en möjlighet att lära sig om Sveriges geografi och natur, vilket 

var bokens huvudsakliga uppgift när den skapades. Nils återkomst till den lilla gården i Skåne 

visar att resan är slut och även lektionen i geografi. Återkomsten visar även att Nils inte 

längre är samma person som han var när han lämnade gården.  

 

Han kunde inte förstå att de blev så glada av att se honom, sådan, som han var. 

(Lagerlöf, s. 593) 

 

Det är inte förrän då som Nils förstår och själv ser sin utveckling, att tillochmed hans mor och 

far tycker om honom. Nils har i slutet av boken utvecklats dels i sin moral gentemot djur och 

människor, dels i sitt sätt att ta ansvar. 
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”God dag, Majros!” sade pojken och sprang utan fruktan in i båset. ”Hur står det till 

med mor och far? Hur mår katten och gässen och hönsen, och var har du gjort av 

Stjärna och Gull-Lilja?” (Lagerlöf, s. 587) 

 

 Under resans gång har han även fått kunskap om landet Sverige och dess natur. På så vis blir 

utvecklingen hos Nils avgörande för hans personliga mognad.  

 

Det är ”lilleputt”-perspektivet som bidrar till att Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige uppfyller kraven för Westins (2008, s. 71 - 74) begrepp drömtext. När Nils blir 

förvandlad till en liten pyssling öppnas en ny värld för honom, inte nog med att han kan förstå 

djurens språk, han får även se världen från ett annat perspektiv. Att Nils förvandlas till en 

pyssling är också ett argument för att berättelsen innehåller två dimensioner/världar: den 

jordnära verkligheten och sagan (Edström 1992, s. 16). Den jordnära verkligheten är det som 

sker på gårdarna bland vanliga människor medan sagan utspelar sig bland djuren i naturen.  

  

 Upplandsgatan och Bo anses i Mio, min Mio vara den verkliga och realistiska 

världen och Landet i Fjärran vara den fantastiska. Det är i den fantastiska världen som Mio 

utvecklas och blir allt mer modig och självständig. De två världarna konfronteras med 

varandra skriver Edström (2013) och blir på så vis varandras kontraster. Den mörka 

verkligheten med höst och kyla och hårda hemförhållanden står mot det skinande landet där 

Mios far finns som önskat honom mer än allt annat. Resan som sker i boken menar Edström 

är en följd av en brist i det vardagliga livet och ett behov efter något nytt (s. 51). 

 

När Mio väl kommit till det grönskande paradiset, Landet i Fjärran, öppnas det för fler olika 

riken och på så vis en själslig utveckling (Edström 1992). En själslig utveckling genom mötet 

med problem, kontrasten mellan lek och allvar samt mötet med det onda och det goda (s. 

214). Den första rörelsen som sker i berättelsen är när Bo lämnar sitt fosterhem på 

Upplandsgatan. Han drömmer sig bort och vill mer än gärna hamna någon annanstans, ha en 

annan familj och helst av allt träffa sin far. Det är med hjälp av fröken Lundin som Bo får 

möjligheten när hon ber honom posta brevet och ger honom guldäpplet, men det är han själv 

som tar steget iväg.  

 

Men då sträckte jag upp guldäpplet emot honom och anden gav till ett högt rop: ”Du 

bär tecknet i din hand! Du är den jag kommit för att hämta. Du är den som konungen 

har sökt!” ( Lindgren, s. 13) 
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Det är i detta ögonblick som Bo tar steget från Tegnérlunden för att resa till Landet i Fjärran 

och blir Mio. Här går han från den realistiska världen han levt i förut. En värld med skola, 

affärer, ondska, svek och mobbning. En värld som beskrivs relativt hård i förhållande till den 

nya fantastiska världen. Landet i Fjärran blir Mios drömtext (Westin 2008, s.71 - 74). Det är 

den längtan han hela tiden haft. Att få träffa sin far, att vara lycklig och att vara omtyckt. Efter 

förflyttningen lever alltså Mio i den drömtext han tidigare fantiserat om. Det hela beskrivs 

även som en dröm vid flera tillfällen, då Mio ofta jämför Landet i Fjärran med sitt verkliga 

hem. 

 

Hela tiden såg han så vänlig och snäll ut, och det gjorde hans syskon också, precis 

som om de tyckte var roligt att vi kom.  

 Så var det minsann aldrig på Upplandsgatan. Där gläfsade pojkarna som vargar så 

fort man kom i närheten, åtminstone om man inte var närmare bekant med dem. 

(Lindgren, s. 58) 

 

I Mio, min Mio spelar förflyttningen och resan en avgörande roll. Boken handlar främst om en 

personlig och psykologisk resa som uttrycker sig i en fantastisk värld. Bo går från ett 

bristfälligt liv och i behovet efter lycka och kärlek finner han sin far. Inte nog med det 

utvecklas han från en blyg och utstött pojke till en modig och kompetent riddare. Edström 

(1992) skriver: ”berättelsen är komponerad som en cirkel så att stämningen från bortdragandet 

nu ackompanjerar återvändandet” (s. 205). Det hon menar är att tecken som visade sig tydliga 

vid resans början, både när Bo lämnade Tegnérlunden och när Mio och Jum-Jum begav sig 

mot Dunkla Skogen, även blir tydliga i berättelsens slut när Mio beger sig hemåt. I 

återvändandet beskrivs allt istället med lugn och tillfredställelse och att allt mörker nu ligger 

bakom (s. 208). Hemkomsten sker till den fantastiska världen Landet i Fjärran och inte till den 

realistiska världen där allt började egentligen. Bo har i denna stund släppt den realistiska 

världen bakom sig, vilket visas av att han inte hyser något agg mot fosterföräldrarna och 

samtidigt accepterat att han inte kommer att träffa Benka något mer.  

 

Rörelsen och drömtexten (Westin 2008, s. 71 - 74) i Mio, min Mio spelar dock en tvetydig 

roll. Den kan tolkas utifrån två skilda perspektiv – ett barns perspektiv, men också från en 

vuxens, där barnets perspektiv är det som beskrivits ovan. Utifrån ett vuxet perspektiv sker 

ingen fysisk förflyttning för Bo skriver Hans Holmberg (1988), utan resan sker endast inom 

honom själv och stimuleras av pojkens egna fantasier – som ett sätt att fly den hårda 
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verkligheten (s. 90 - 91). Lindgren har här gjort slutet öppet (s. 97), där en tolkning är att Bo, 

efter sitt uppvaknande ur fantasin, dystert går hem igen till sina fosterföräldrar (Edström 2013, 

s. 55). Denna tvetydighet förmedlas genom berättarröstens olika koder, vilket kommer att 

beskrivas vidare under kommande rubriken – Berättarröstens tilltal. 

 

 Rörelsen (Westin 2008, s. 71- 74) som sker i Monsterakademin är inte lika 

tydlig och påtaglig. Resan bygger inte upp berättelsen som den gör i de tidigare böckerna. 

Boken blir på så vis svårare att placera in i definitionen för drömtexten. Handlingen i boken 

ligger nära det realistiska och vardagliga och till en början finns ingen längtan efter förändring 

från Nellys sida. Det som sker på slottet är något som kan betraktas som en helt ny värld för 

Nelly. På slottet får Nelly upp ögonen för det orealistiska som finns i den verkliga världen, 

varelser som vampyrer och frakensteinare. Det hela blir som en fantastisk värld inom den 

realistiska världen. Rörelsen i boken sker alltså när Nelly får rollen som monsteragent, vilket 

sker på slottet. Det är också när Nelly blir medveten om att hon kan bli monsteragent som hon 

söker efter en personlig utveckling. Hon vill bli den där monsteragenten som Farbror 

Hannibal söker efter.  

 

Gärna, sa jag, fast besluten om att bli antagen som elev på Monster-akademin. 

(Widmark, s. 85-86) 

 

Rörelsen och drömtexten (Westin 2008, s. 71 - 74) är, som tidigare påpekades, inte lika 

tydliga i Monsterakademin som i de tidigare böckerna. Det kan antas att resan och rörelsen 

kanske främst sker inom Nelly själv. Att hon får upp ögonen för andra varelser hon inte sett 

tidigare, att hon efter ha fått vetskap om Vampyrer och Frankensteinare har förflyttat sig från 

sin realistiska värld till den fantastiska inom sitt eget tänkande. På så vis blir inte uppbrottet 

och rörelsen lika stor och innebär inte en nödvändig förflyttning från en plats till en annan, 

som i de övriga böckerna. Samtidigt förekommer på så sätt två olika världar, en där Nelly 

bara är Nelly och en där hon är monsteragent.  

 

5.3.1 Sammanfattande reflektioner om rörelsen och utvecklingen 

Drömtexten och rörelsen (Westin 2008, s. 71 - 74) är tydliga i böckerna om Nils och Mio, 

men något mer diffusa i boken om Nelly. När Nils Holgersson skapades skulle den svenska 

naturen och idyllen spela en konstnärlig roll i berättelsen. Barnet och barndomen skulle visa 

sig som fin och lycklig och barnet skulle få vara barn så länge som möjligt (Kåreland 2013, s. 
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47). I Nils Holgersson blir det naturligt att ha den svenska naturen som ett huvudmotiv då 

boken skapades för att undervisa barn i geografi. Resan blir också det huvudsakliga motivet i 

boken och blir orsaken till barnets utveckling. Astrid Lindgren var en av de författare som 

under den andra guldåldern skildrade den svenska idyllen, men också konfronterade den mot 

det mörka och ibland otäcka (Andersson 2008, s. 62 - 64). Resan i Mio, min Mio utgår från 

den mörka verkligheten på Upplandsgatan för att sedan föra Mio till den fantastiska och 

sagolika världen. Även i Landet i Fjärran förekommer mörker och ondska, men det som 

skiljer världarna åt är att ondskan i Landet i Fjärran går att besegra. I Mio, min Mio finns 

också resan som huvudmotiv och bygger stegvis upp huvudpersonens mod och psykologiska 

mognad. I Monsterakademin finns inte rörelsen som huvudsakligt motiv, men att en helt ny 

syn på världen öppnas för Nelly, efter mötet med Farbror Hannibal och Lena-Sleva, kan inte 

nekas. Drömtexten blir inte en flykt från den bistra verkligheten som i boken om Mio utan 

istället ett slags utvecklande av vardagen – ett vidgat fantastiskt perspektiv 

 

5.4 Berättarröstens tilltal 
Berättarrösten i en barnbok riktar sig ofta till två adressater, den vuxne läsaren och barnet. 

Författaren brukar därför använda sig av speciella berättartekniker (Nikolajeva 2004, s. 197). 

De berättartekniker som är vanligast i barnböcker är jag-berättaren och 

tredjepersonsberättaren (s. 147).  

 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige berättas av en tredjepersonsberättare. Det 

som karaktäriserar tredjepersonsberättaren är att alla i berättelsen benämns med han/hon eller 

de/den/det . Denna typ av berättare är ofta mer vanlig i de äldre barnböckerna som skapades 

för ett pedagogiskt syfte (Nikolajeva 2004, s. 147 - 148). I Nils Holgersson har också 

tredjepersonsberättaren emellanåt en moralisk och didaktisk ton där berättaren vill lära det 

läsande barnet en läxa.  

 

Inte stort dugde han till: han hade mest av allt lust att sova och äta, och därnäst 

tyckte han om att ställa till odygd. (Lagerlöf, s.5) 

 

Lagerlöf har här beskrivit ett beteende som är fel. Barn skulle inte vara lata och de skulle göra 

sin läxa de fått från skolan. Denna berättarteknik kan också jämföras med Walls (1991, s. 9 - 

10) double addressee, där berättaren främst vänder sig till barnet, men där det också finns en 
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röst som ibland vänder sig till den vuxna läsaren. Följande citat kan sägas ge ett tips vuxna 

emellan för att få barnen att sköta sina sysslor: 

 

Barnen hade fått behålla rummet mot det, att de hade lovat att valla gässen, för det är 

alltid svårt att finna barn, som vill åtaga sig den sysslan. (Lagerlöf, s. 483) 

 

 I Mio, min Mio förs berättelsen fram av det Nikolajeva (2004) kallar för jag-

berättande. Jag-berättaren kännetecknas av att någon i berättelsen benämner sig som ”jag”. 

Denna typ av berättande är mer personlig och engagerande närmar sig sin läsare på ett mer 

känslomässigt plan (s. 147).  

 

Bo eller Mio är den som berättar historien i Mio, min Mio och följer på så vis kravet för jag-

berättaren (Nikolajeva 2004, 147). Samtidigt kan det ibland bli komplext att se vem som 

egentligen berättar historien. Berättaren för sig med ord som hör hemma i sagoberättarens 

mun, ord som fader konungen, riddar Kato, gyllene man etc. vilket Edström (2013), beskriver 

som att ”jag-berättaren tar över sagoberättarrollen” (s. 78). Hon argumenterar vidare att ur ett 

barns perspektiv kan det hela framstå som verklighetstroget och sant, men att det ur en annan 

synvinkel kan beskrivas vara en bokslukande pojkes fantasier (s. 78). På så vis kan det antas 

att Bo både är med i sagan samtidigt som han berättar den. I Mio, min Mio har Lindgren 

använd jag-berättandet för att uttrycka barnets psykiska tillstånd och dess fantasier. Bo får 

genom jag-berättandet måla upp sin vardag, sin utveckling och rädslan han bär med sig och 

drömmen om förändring och med hjälp av sagoberättandet nyanseras detta. Sagoberättandet 

möjliggör tydliga kontraster mellan verkligheten och det fantastiska. 

  

Jag tänkte på Benka, när vi flög fram där i solskenet. Stackarn, tänk om han stod där 

i duggregnet och mörkret på Upplandsgatan just nu, när jag red omkring på Gröna 

Ängars Ö och var så lycklig. (Lindgren, s. 35 - 36) 

 

Berättarrösten i Mio, min Mio riktar sig mot det läsande barnet och förmedlar känslor och 

sinnesintryck på ett emotionellt sätt. Mio funderar själv på att göra ett försök att skriva och 

berätta för Benka om allt han upplevt, men på grund av vissa hinder får det läsande barnet 

istället ställa upp när svårigheterna för att nå Benka blir för stora: 

 

Och jag skulle behöva skicka honom minst ett dussin flaskor, ifall jag skulle berätta 

för honom allt om min fader konungen och hans rosengård och om Jum-Jum och 
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min vackra, vita Miramis och den grymme riddar Kato i Landet Utanför. Nej, jag 

skulle aldrig kunna berätta om allt som jag varit med om. (Lindgren, s. 18) 

 

Berättartekniken som Lindgren använder sig av kan relateras till Walls (1991) begrepp single 

addressee, där barnets tankesätt och förståelse spelar en avgörande roll. Bo berättar historien 

om när han kom till Landet i Fjärran och träffade sin far och troligtvis berättar han den för ett 

barn. Sagoberättandet som förekommer i boken bidrar med känslor och uttryck vilket för med 

sig en enklare handling som blir lättförståelig och nästan realistisk. Denna iakttagelse är 

utifrån barnets perspektiv i boken. Men berättartekniken i boken kan också ur ett 

vuxenperspektiv leva upp till kraven för dual addressee. Berättartekniken förmedlar olika 

koder till sin läsare som gör handlingen tvetydig (s. 9 - 10). Där koden till barnet förmedlar 

handlingen när Mio besegrar Kato och får stanna med sin fader i Landet i Fjärran, och där 

koden till den vuxne läsaren lyfter föreställningen om att hela berättelsen bygger på Bos 

fantasier och att han i själva verket sitter och drömmer på en parkbänk i Tegnérlunden. Där ett 

bevis som Holmberg (1988) lyfter kan vara hur Mio i slutet av berättelsen försöker förhindra 

uppvaknandet genom att berätta om Bo igen, fast denna gång som tredje person (s. 95).   

 

 Jag-berättaren är den berättartyp som används i Monsterakademin. Det är Nelly 

själv som för ordet och redan på första sidan beskriver hon sitt uppdrag: 

 

”En monsteragent är alltså en person som bekämpar monster och spöken. Ha, ha! 

Skrattar du. Vad är det för rövarhistorier? Det finns väl inga monster heller. Och 

spöken – det är ju bara dagisbarn som tror på sånt! Jag förstår om du säger så, för så 

trodde jag också – tidigare. Idag tror jag inte – jag vet att de finns.” (Widmark, s. 8) 

 

Nelly vänder sig till ett läsande barn och det märks ofta på orden hon väljer att använda. Hon 

använder ord som bland annat dödstrött, sockerbitständer och väääälkomna, vilka kan anses 

vara typiska ett barns berättande. Det finns dock några nackdelar med jag-berättandet och 

dessa nackdelar går även att finna på enstaka ställen i Monsterakademin. Edström (2013) 

skriver att ett jag-berättande barn har begränsade erfarenheter och även vissa begräsningar i 

språket, vilket påverkar hur ordval och meningar används (s. 75). Nelly använder ibland ord 

som dovt, väldige betjänten, den bistre betjänten m.fl. när hon ska beskriva saker och ting. 

 

Det var tre våningar högt, med torn och tinnar som stack upp från det gröna 

koppartaket (Widmark, s. 19) 
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Detta gör berättelsen mer levande, men dessa ord är kanske inte typiska för ett 9-årigt barn. 

Författaren tar sig friheten att till viss del lägga sig i när Nelly berättar, men ändå inte så att 

det märks för tydligt för läsaren. Monsterakademin följer tydligt Walls (1991, s. 9 - 10) single 

addressee när det kommer till berättandet. Ingenstans i boken vänder sig Nelly till den vuxna 

läsaren, utan berättar enbart för det läsande barnet. 

 

 

5.4.1 Sammanfattande reflektioner om berättarröstens tilltal 

Berättarrösten har i de två nyare böckerna vissa liknelser, medan den skiljer sig mer i den 

äldre. I Mio, min Mio och Monsterakademin står berättarrösten på barnets sida och det är 

barnet själv som för berättelsen framåt, till skillnad från i Nils Holgersson som berättas av en 

tredjepersonsberättare. En anledning kan vara de pedagogiska inriktningarnas påverkan – 

kravpedagogiken och behovspedagogiken (Kåreland 2013, s. 21) som beskrevs i samband 

med barnbokspersonen. När Nils Holgersson skrevs stod barnets utveckling och böckerna 

skulle ofta förmedla kunskap till det läsande barnet. Behovspedagogiken ställer istället 

barnets behov i centrum och det är genom huvudpersonernas egna berättande som läsaren blir 

medveten om vilka behov Mio och Nelly har. Hur berättarrösten riktar sig till sin läsare skiljer 

de tre böckerna åt. I Nils Holgersson förekommer Walls double addressee, i Mio, min Mio 

förekommer både single addressee utifrån ett barnperspektiv och dual addressee utifrån ett 

vuxet perspektiv. I Monsterakademin vänder sig enbart berättarrösten till det läsande barnet 

och uppfyller kraven för single addressee. 

 

5.5 Sammanfattning  
Att böckerna i analysen delvis liknar varandra är tydligt. En likhet är det ensamma barnet 

(Nikolajeva 2004, s. 134 - 135) som antar en utmaning och utvecklas på egen hand utan 

föräldrars närvaro. Detta gör även huvudpersonerna, i varierande mån, kompetenta i samtliga 

berättelser. Nils har en längre väg att gå, men utvecklas både i mognad och kunskap, Mio blir 

modig och klarar att besegra ondska och Nelly ska börja att besegra monster som 

monsteragent. Mognaden kan kopplas det till det som anses tidstypiskt för epokerna då 

böckerna skapades. Vid sekelskiftet 1900, skulle böckerna vara moraliska och utvecklande – 

barnet skulle lära sig något av att läsa böckerna samtidigt som litteraturen skulle stimulera 

barnets fantasi (Kåreland 2013, s. 159). Detta går att tydligt relatera till Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige. Efter krigsslutet stod författarna på barnets sida och boken 

skulle vara skriven för det fria barnet (Kjersén Edman, 2002, s. 93). I brist på godhet och 
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kärlek finner Mio den fantastiska världen. Nelly i Monsterakademin är kompetent och har 

föräldrar som bryr sig om henne, men i hennes värld är de ointressanta, vilket kan vara ett 

bevis på att Nelly är ett barn som klarar sig själv på egen hand, något som är tidstypiskt för 

den moderna barnlitteraturen (Kåreland 2013, s. 27) 

 

 

Drömtexten (Westin 2008, s. 71 - 74) visar berättelsernas olikheter. Nils återkommer till 

hemmet i slutet av boken. Han har då uppfostrats och även utvecklats kunskapsmässigt. Han 

blir också stor och lämnar på så vis den fantastiska världen och kliver in i den realistiska 

världen igen. Den fantastiska världen är därmed borta för honom, när vildgässen flyger sin 

väg över havet. Detta blir ett tydligt avslut och kan för den läsande framstå som att Nils 

behövde en resa för att mogna och för att ta ansvar – Nils lärde sig genom sina handlingar. 

Utifrån barnperspektivet återvänder däremot aldrig Mio till den realistiska världen, han 

stannar i fantasilandet hos sin far och lämnar på så vis det realistiska bakom sig. Det kan 

hävdas att om Mio hade återkommit till den realistiska världen hade berättelsen slutat 

olyckligt och på så vis kanske inte fångat den unga publiken, som den gör nu. Det blir också 

ett tydligt avslut när Mio lämnat sitt gamla liv bakom sig. I boken finns dock, som påpekats, 

en tvetydighet då berättelsen ur ett vuxenperspektiv kan tolkas som att Mios fantasier har 

hjälp honom att drömma sig bort från den verkliga världen och att han i slutet av boken 

vaknar upp ur sina fantasier.  

 

Hos Nelly presenteras ytterliga ett perspektiv på återkomst. Efter hennes möte med Lena-

Sleva har en fantastisk värld öppnats för henne som, när hon återvänt till sina föräldrar, 

fortfarande finns kvar. Den verkliga och den fantastiska världen i Monsterakademin 

samspelar. Båda världarna samverkar fortfarande när berättelsen är slut, vilket kan tolkas som 

att berättelsen inte slutar där. 

 

De olika berättartekniker som författarna använder sig av i de valda verken kan också spegla 

den barnsyn som fanns i samhället under tiden då böckerna skrevs. Genom att Nils 

Holgersson berättas med en tredjepersonsberättare behöver inte barnet som protagonist ta 

samma ansvar för berättelsen som Bo och Nelly gör när de själva axlar berättarrollen. 

Författarna ville i början av 1900-talet bevara barnet och på så vis inte ställa barnet inför för 

stora uppgifter och problem (Kåreland 2013, s. 47), vilket kan relateras till att boken om Nils 

är skriven på ett annat sätt än de senare böckerna. När Lindgren skrev boken om Mio hade 
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frihetspedagogiken fått genomslag (Kjersén Edman 2002, s. 93), vilket kan ha varit en 

anledning till att Bo får berätta sin historia riktad till ett barn genom det Wall benämner single 

addressee. Genom jag-berättandet tar barnet som protagonist på sig allt ansvar för vad som 

sägs, men i berättelsen om Mio förekommer även ett slags sagoberättande. Sagoberättandet 

kan kanske tolkas som att sätt att frånta Mio en del av ansvaret för berättandet, samtidigt som 

det ger berättelsen traditionella inslag. Mio, min Mio är på så vis inte entydig i sin berättarröst 

som de övriga böckerna i studien, vilket kan relateras till att boken är skriven i övergången 

från kravet på didaktiskt moraliska barnböcker till den helt fria barnboken där barn intar en 

vuxenroll. Genom sin tvetydiga handling lever också berättartekniken i Mio, min Mio upp till 

både single addressee och dual addressee. Där det läsande barnet kan läsa boken som ett 

direkt berättande från ett barn, samtidigt som berättaren ur ett vuxet perspektiv förmedlar 

olika koder, på ett jämlikt sätt, till det läsande barnet och den vuxne läsaren. I 

Monsterakademin är det Nelly som självsäkert berättar och för det läsande barnet blir det på 

så vis tydligt att det är Nelly som är den smarta och intressanta i berättelsen. Nelly blir genom 

sitt berättande ett självsäkert barn som tar ett vuxenansvar. Berättandet i boken blir ett direkt 

tilltal det till läsande barnet och lever då upp till kraven för single addressee. 

 

6. Slutdiskussion 
Att barnlitteraturen spelar roll för elevers utveckling på olika sätt (Svedner, 1999, s. 43) var 

något som presenterades inledningsvis i denna uppsats. Detta genom att eleverna bland annat 

får en möjlighet att bekanta sig med andra människor och deras problem, reflektera över den 

egna situationen och att utveckla det egna språkbruket och fantasin. Att läsa barnböcker som 

är skrivna under olika epoker kan bredda denna horisont något. I böckerna om Nils, Mio och 

Nelly speglas tre olika hemförhållanden, vilket kan bidra med en vidare syn för elever när det 

kommer till familjens betydelse för barnet. Insikten om hemförhållanden kan också bottna i 

skillnader som hör historien till, vilket kan ge möjlighet till att elever utvecklar en förståelse 

för samhälleliga förändringar. Att bli medveten om andra barns problem och utveckling kan 

också bidra till att elever börjar fundera kring sin egen tillvaro (Tenngart 2012, s. 28 - 29, 32). 

Eleverna kan bland annat följa Nils dåliga beteende inte minst mot djur och på så vis 

reflektera över sitt eget beteende. De ges även en möjlighet att i Mio få följa föräldrars, eller 

vårdnadshavares, sätt att behandla barn och få insikt om vad som kan betraktas som rätt eller 

fel. I Monsterakademin kan eleven genom Nellys handlande få självförtroende och även 

utveckla sin fantasi när den verkliga världen går ihop med den orealistiska. Tenngarts (2012, 



28 

 

s. 24 - 25) påpekande om att elever genom litteraturen kan utveckla sin förståelse för världen, 

kan också relateras till de tre verken som behandlats i analysen. Framförallt går Tenngarts 

uttalande att relatera till Nils Holgersson som från början skapades för att elever skulle lära 

sig om geografi i Sverige. I Mio, min Mio följer också tydliga beskrivningar på hur Stockholm 

har skildrats under 1950-talet.  

 

Att jämföra olika barnböcker och analysera dem, kan göra att litteraturen får mening och inte 

bara läses för läsandets skull. Tenngart beskrev också att uppmärksammandet av likheter och 

skillnader bidrar till att eleverna utvecklar ett mer nyanserat synsätt på olika individer (2012, 

s. 28-29). Hur barnet framställs i böckerna kan mycket väl vara ett sätt att få eleverna att 

reflektera över historiska, etiska och kulturella perspektiv, vilket också beskrivs som krav i 

kursplanen för Svenska i årskurserna 1-3 (Skolverket 2011, s. 223). Att lyfta fram barnet i 

böckerna är också något som ligger nära elevernas egna erfarenheter, genom att de själva 

befinner sig i ungefär samma stadie i livet. Detta går att koppla ihop med Nilssons (2007) 

redogörelse för att en text behöver ha en tydlig koppling till elevens egna erfarenheter för att 

den ska bli meningsfull (s. 79 - 80). Genom att analysera barnet i böckerna kan elevers 

intresse och fantasifullhet väckas. Det är inte helt omöjligt att barnet ser en flock med 

vildgäss, inte heller att en flaska ligger intill en parkbänk eller att ett stort slott existerar där en 

betjänt arbetar. Böckernas handling blir på så vis också nära ett barns verklighet. Genom att 

studera barnbokspersonernas utveckling ges också elever möjligheten till att utveckla en tro 

på sig själva. Att Nils, Mio och Nelly själva står inför utmaningar utan en auktoritär vuxen 

kan visa på barnens egen handlingskraft. Det var på ett liknande sätt som bland annat Astrid 

Lindgren använde frihetspedagogiken i sina böcker som senare påverkade debatten om 

barnets roll i samhället (Kjersén Edman 2002, s. 91).   

 

Avslutningsvis går det att konstatera att barnlitteraturen spelar stor roll för elever, både i deras 

språkutveckling och i den personliga utvecklingen. Genom barnlitteraturen ges eleverna 

möjlighet att se in i ett annat barns värld med både tankar och känslor. Analysen av Nils, Mio 

och Nelly har gett en översikt över hur barnet genom tiderna har skildrats i barnlitteraturen 

och genom sina drömtexter förbundit det verkliga och erfarenhetsnära med fantasin och det 

orealistiska. Vilket också kanske är en av orsakerna till varför dessa böcker använts och 

används flitigt i skolorna. Analysen har också gett inblick i hur olika berättartekniker kan 

påverka hur barnet i berättelsen framställs. Det är kunskaper som kan användas i den framtida 

lärarprofessionen. 
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