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Abstrakt

Vårt syfte med arbetet var att studera hur man som lärare kan arbeta med barnlitteratur, som 
bryter mot skolans värdegrund, i sin undervisning samt om denna sorts litteratur förekommer i 
klassrummen idag. 

Den metod vi valde för arbetet var en kvalitativ litteraturstudie där ett antal utvalda barnböcker 
analyserades med fokus på hur personer och samhällen beskrevs i böckerna. Den teori vi utgick 
från vid analyserna var intersektionalitetsteorin. Vi undersökte hur dessa beskrivningar stämde 
överens med den värdegrund skolan ska förhålla sig till.  För att ta reda på vilka böcker som 
användes i klassrum idag, så att studien skulle vara aktuell,  tillfrågades ett flertal lärare i tre 
kommuner i Norrbotten om vilken litteratur som barnen hade haft tillgång till  i klassrummen 
samt vilken litteratur de hade valt att arbeta med under året tillsammans med barnen. 

Resultaten  av  vår  undersökning  och  analys  visade  att  barnlitteratur  som bryter  mot  skolans 
värdegrund finns i flera klassrum idag. Dock är vi övertygade om att man trots detta kan använda 
sig av sådan här litteratur i sin undervisning, om man som lärare är medveten om bokens innehåll 
och  arbetar  på  ett  bra  sätt  med  detta.  Forskning  vi  har  funnit  tyder  också  på  liknande 
resonemang. 

Nyckelord: barnlitteratur, intersektionalitet, litteraturdidaktik, litteratur i grundskolan



Förord

Det här examensarbetet har både varit roligt och kämpigt att skriva. Framförallt vill vi rikta ett 
stort tack till vår handledare Stefan Lundström. Han har gett oss mycket respons under arbetets 
gång och verkligen fått oss att reflektera kring temat för det här arbetet. 

Vi vill också tacka vår far för att han outtröttligt försökt motivera oss när det känts jobbigt att 
skriva. Stort tack även till vår mor för allt stöd hon har gett oss under den här processen. Vi vill  
också ägna en tanke åt vår farfar, som gick bort strax innan vi började lärarprogrammet, som 
alltid trott på oss och gett oss rikligt med beröm. Sist men inte minst måste vi också skänka ett 
litet tack åt våra katter Binx och Ziggy, som tydligt visat sitt missnöje när vi har suttit för länge 
med arbetet och tvingat oss att ta pauser. 
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1. Inledning
Den senaste tiden har det i medierna talats mycket om stereotypa inslag i film och böcker som 
inte stämmer överens med vår samhällssyn idag. Det har varit mycket diskussioner kring rasism 
både  i  Tintin-  och  Pippi  Långstrumpböcker.  Även  Kalle  Ankas  julafton  har  kritiserats  och 
censurerats. 

I skolan används många gånger äldre barnlitteratur då dessa böcker är kända och omtyckta. Ett 
problem är dock att de budskap som sänds ut inte alltid överensstämmer med skolans värdegrund 
idag.  I  skolans  värld  har  man  läroplanen,  med  dess  värdegrund,  att  förhålla  sig  till  i  sin 
undervisning. Hur kan man då göra när den barnlitteratur man använder inte överensstämmer 
med värdegrunden? Detta är något som vi, blivande lärare för grundskolans tidigare år F-6, är 
intresserade av. 

Hela uppsatsen har gjorts gemensamt. Många avsnitt har skrivits tillsammans. I de fåtal fall där 
ett avsnitt har skrivits av en person, har den andra personen fått korrekturläsa och göra ändringar 
efter dennas tycke. 

1.1. Syfte
Syftet  med  uppsatsen  är  att  studera  hur  man  som lärare  kan  hantera  barnlitteratur  i  under-
visningen. Den barnlitteratur som är i fokus är barnlitteratur som inte speglar vårt samhälle som 
det ser ut idag. I vissa fall innehåller litteraturen även otidsenliga/rasistiska ord eller bilder som 
inte stämmer överens med skolans värdegrund.

1.1.1. Frågeställningar

 Förekommer användning av barnlitteratur som till synes bryter mot skolans värdegrund i 
undervisning?

 Hur kan man som lärare hantera de budskap som förmedlas i den litteratur som används?

1.2. Bakgrund
Utifrån den litteratur vi har gått  igenom har det forskats mycket på stereotypa inslag i barn-
litteratur men fokus i mycket av den tidigare forskningen har legat på genus och inte på huruvida 
barnlitteraturen bryter mot skolans värdegrund.

Ett  flertal  författare  har tagit  upp exempelvis  hur etniciteter  beskrivs i  barnlitteratur,  så som 
Thorson (1987) har gjort. Denna författare har dock inte kopplat detta till skolans verksamhet 
och värdegrunden på det sätt som denna uppsats avser att göra.
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1.2.1. Förankring i läroplanen

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan man i värdegrunden 
läsa att utbildningen ”ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Lgr 11). Vidare 
kan  man  läsa  att  ingen  i  skolan  ska  ”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. Sådana 
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 
öppen  diskussion  och  aktiva  insatser”  (Lgr  11).  Här  kan ibland  finnas  en  krock  med  äldre 
barnlitteratur om man inte som lärare tydligt problematiserar detta i arbetet med eleverna. Att 
oreflekterat använda sig av denna typ av litteratur kan eventuellt anses gå emot värdegrunden, då 
bild och ord från förr i många fall kan uppfattas som kränkande i dagens samhälle.

1.3. Teorier vid analys
Den teori vi kommer att utgå från vid våra analyser är intersektionalitet som kan hjälpa till att 
förklara varför saker skildras på ett visst sätt i en del litteratur, kanske särskilt äldre litteratur. Vi 
kommer också att i undersökningens andra del använda oss av mer didaktiska analysmetoder för 
att se hur och om man kan använda litteratur i skolan som ligger längre ifrån skolans värdegrund 
på grund av otidsenliga beskrivningar och i sådana fall på vilket sätt man kan använda denna 
litteratur.   

1.3.1. Intersektionalitet

Intersektionalitet är det perspektiv vi kommer att utgå från när vi analyserar böckernas innehåll. 
Vi kommer att  titta  på de beskrivna karaktärerna i  böckerna utifrån just  de faktorer som det 
intersektionella perspektivet menar krävs för att få en helhetsbild. De los Reyes och Mulinari 
(2005) menar  alltså att  det inte räcker med att  bara titta på en faktor utan kön, social  klass, 
hudfärg samt etnisk bakgrund utgör tillsammans en helhetsbild och alla faktorer är viktiga för att 
skapa  denna  helhetsbild.  Utifrån  de  faktorer  vi  plockar  ut  av  karaktärerna  med  hjälp  av 
intersektionalitet ska vi sedan jämföra dessa med de värderingar som skolans värdegrund bygger 
på. Finner vi exempel som bryter mot eller ligger långt från skolans värdegrund idag ska vi sedan 
titta på om och hur man kan använda sig av litteraturen i skolan. 

Med ett intersektionellt perspektiv menas att maktstrukturer inte handlar enbart om exempelvis 
kön eller klass. För att kunna analysera maktstrukturer krävs att man väger in flera faktorer av 
det som utgör en person istället för att fokusera på en liten del. Många andra perspektiv så som 
genusperspektivet och det postkoloniala perspektivet har använts för att försöka förklara vissa 
maktstrukturer i vårt samhälle. Förespråkare för det intersektionella perspektivet menar att detta 
inte räcker: 

Ett förnyat intresse för intersektionalitet kan hänföras till en alltmer svårfångad verklighet, där traditionella 
kategorier som klass, kön, ”ras” och nation håller på att förlora sitt innehåll. Vi ser dock intersektionalitet 
som mer än ett perspektiv ämnat att beskriva en komplex realitet och återge de oändliga subjektpositioner 
som  skapas  i  postindustrialismens  kölvatten.  Vi  ser  intersektionalitet  som  ett  teoretiskt  perspektiv  som 
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tvingar oss att se på verkligheten med nya ögon och får oss att ifrågasätta för given tagen kunskap om den 
sociala ordning vi lever i. (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 23)

Det samhälle vi lever i idag ser mycket annorlunda ut från det samhälle som funnits tidigare. 
Med  bland  annat  globaliseringen  har  många  tidigare  kategorier  luckrats  upp och  blivit  mer 
svårdefinierade. Flera andra perspektiv har också på senare år fått kritik för att de många gånger 
utgår från en västerländsk världsbild, så som det postkoloniala perspektivet och feminismen. I 
takt med att världen blir mindre, i och med att vi reser mer och har mer kontakt med andra delar 
världen, måste man börja ändra sin syn och sin kunskap om världen. Man måste börja ifrågasätta 
det man tidigare tagit för givet. Intersektionalitet bygger till stor del på tidigare perspektiv, men 
försöker förena dessa för att få en mer komplett bild av hur maktstrukturer uppstår och vidhålls. 
Man väger inte de olika kategorierna mot varandra utan försöker skapa en helhetsbild utifrån alla 
kategorier tillsammans: ”Med intersektionalitet menar vi att synliggöra och problematisera de 
sammanlänkningar som är konstitutiva för maktutövandet och bevarandet av ojämlikheten. Det 
innebär  att  lyfta  fram det  kvalitativt  annorlunda tillstånd  som uppstår  genom den simultana 
effekten av kön, klass och ’ras’” (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 24).

1.3.2. Didaktisk tillämpning

Efter att ha analyserat böckerna utifrån det intersektionella perspektivet ska vi titta på hur och 
om man kan använda sig av denna litteratur i grundskolan. Vi ska alltså titta mer didaktiskt på 
den analys vi har gjort och se om det gagnar undervisningen att ta med litteratur som inte är helt i 
enighet med skolans värdegrund. 

Fiktion är något centralt, inte bara i skolan utan i hela samhället. Mossberg Schüllerqvist och 
Olin-Scheller (2011) menar att berättande inte bara begränsas till författare och filmmakare utan 
att  vi alla berättar  och ”omges också av berättande och berättelser.  Det narrativa är alltså en 
central  aspekt av att vara människa” (s. 13). Vidare menar Mossberg Schüllerqvist och Olin-
Scheller (2011) att vi genom att berätta kan ”få syn på och förstå oss själva och vår omvärld och 
på så vis få stöd för att lära och utvecklas” (s. 13). Som lärare har man alltså en viktig uppgift när 
det gäller läsning. Det handlar inte bara om att göra eleverna till bra avkodare utan att få elever 
att utvecklas genom läsning. 

En av sakerna vi tar upp med hjälp av intersektionalitet är genus. Mossberg Schüllerqvist och 
Olin-Scheller (2011) menar att identitet konstrueras ”med hjälp av handlingar och i interaktion 
med andra” (s. 27) och att genus är en socialt konstruerad identitet. Genus är alltså något som vi 
människor har skapat och som vi upprätthåller genom de val vi gör. Detta är mycket intressant 
när det gäller litteratur. Dels kan man fundera på detta vad gäller att hitta rätt böcker till rätt  
elever. Men än viktigare är kanske att fundera kring detta när det gäller den litteratur man själv 
väljer att ha i klassrummet. Vad förmedlar man till barnen? Går vi emot könsrollerna, och om 
inte, diskuteras detta med eleverna? 

Hur elever tar till  sig litteratur är också intressant i detta arbete. Mossberg Schüllerqvist  och 
Olin-Scheller  (2011)  upptäckte  vid  samarbetet  med  ett  par  lärare  att  ”eleverna  ofta  läste 
fiktionstexter som om de vore sanna” (s 76). När det gäller litteratur som inte stödjer den värde-
grund som finns i skolan kan detta skapa problem. Om eleverna tror att en sådan bok speglar 
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verkligheten  kan de  få  med  sig  en  bild  av  samhället  som kan komma att  få  negativa  kon-
sekvenser både idag och senare i livet. 

All litteratur passar inte alla läsare. Detta kallar Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller (2011) 
för olika repertoarer. Med olika repertoarer menas processen mellan litteraturen och läsaren. Om 
avståndet är för stort och läsaren inte kan relatera till det som står blir det en kollision. Detta 
problem kan nog uppstå med äldre barnlitteratur som inte visar det Sverige som vi har idag. Idag 
är vi ett mångkulturellt samhälle och många barn har nog svårt att relatera till det Sverige som 
beskrivs av exempelvis Elsa Beskow och Astrid Lindgren. Litteraturen behöver inte undvikas på 
grund av detta men man måste ge eleverna en sorts förförståelse för hur samhället har förändrats. 

Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller (2011) tar också upp hur man kan arbeta med litteratur 
i klassrummet. De menar att många lärare använder sig av Chambers metoder kring boksamtal.  
Man kan också använda sig av Keene och Zimmerman för mer konkret hjälp. Det man måste 
förstå kring dessa metoder är att man arbetar för att eleverna ska utveckla olika lässtrategier. De 
ska utveckla förmågan att relatera en text till sig själva, till världen och till andra lästa texter. Här 
kommer återigen ett problem in om litteraturen inte stämmer överens med skolans värdegrund 
och elevernas samhälls- och världsbild.

Även Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller (2011) tar upp problemet med äldre litteratur. 
De menar att eleverna saknar historiska referenser som behövs för vissa texter. Eleverna läser 
istället ”texterna faktivt, som en återspegling av hur något varit i historisk tid” (s. 98). 

Rosenblatt (2002) diskuterar mycket just hur litteraturen påverkar oss. Hon menar att man bör 
vara medveten om att undervisning av litteratur ofrånkomligen innebär ”att man medvetet eller 
omedvetet  förstärker  etiska  attityder”  (s.  28).  Här  gäller  det  att  fundera  över  vad  man  vill 
förmedla till eleverna och noggrant tänka ut syftet med en viss bok. 

Man måste också vara införstådd med att vi lever i en föränderlig tid. En av de viktigaste upp-
gifterna man har som lärare är att få elever att tänka självständigt. Rosenblatt (2002) menar att 
man annars fostrar ungdomar till ”ett lätt byte för de fiender till demokratin som erbjuder den 
färdiga lösningens bedrägliga  bete” (s.  108).  Om man försöker överföra det man tycker  och 
tänker till  eleverna,  utan någon form av diskussion, gör man eleverna en otjänst. Att en elev 
ifrågasätter är ofta positivt och visar på att eleven upplever att något inte överensstämmer med 
dennes värderingar. Detta är något man bör vilja uppnå som lärare och något litteratur kan vara 
behjälplig med. 

Att förbjuda litteratur som inte stämmer med skolans värdegrund kan vara att göra eleverna en 
otjänst. Att möta sådan litteratur i en trygg miljö där man tillsammans kritiskt kan reflektera över 
innehållet torde vara bättre än att eleven möter denna litteratur själv. Som lärare måste man våga 
ta de diskussioner som uppstår i möten med denna sorts litteratur, utan att vara för fördömande. 
Detta är en viktig del av klassrumsdiskussionerna: 

Om då både lärare  och elever blundar eller avstår från att ta upp frågor som är känsliga eller provocerande  
och integrera dem i undervisningen, så förminskas också möjligheten att diskutera och föra kontinuerliga 
samtal om etiska, moraliska och demokratiska frågor. (Molloy, 2007, s. 120)
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Eleverna måste få möjligheter att lära sig att reflektera över rasism samt över rätt och fel. En 
lärares uppgift  är bland annat att  fostra eleverna enligt samhällets  normer.  För att  göra detta 
måste eleverna ges tillfälle att fundera över etiska frågor och den moral som lyser igenom i viss 
litteratur.  Eleverna måste också få de nödvändiga redskap som behövs för att förstå litteraturen 
och sätta den i dess sammanhang: 

Studenten måste förses med redskap så att han kan bedöma de olika bilder av livet som han möter i böcker.  
Det betyder att han ofta måste vända sig från det litterära verket till andra informationskällor, det må sedan  
vara en historiker, en litteraturvetare, en sociolog, en antropolog eller en psykolog som tillhandahåller dem.  
Både  ur  ett  litteraturvetenskapligt  perspektiv  och  ur  den  praktiska  livskunskapens  perspektiv  bör  han 
stimuleras  till  att  bedöma de  etiska  och  de  sociala  implikationerna  av  de  bilder  av  livet  som återges  i  
litteraturen. Att undvika detta ansvar av rädsla för att hamna i didaktisk moralism är att begränsa studiet av  
litteraturen till steril formalism. (Rosenblatt, 2002, s. 203)

1.4. Metod
I detta kapitel presenteras vårt val av metod samt vårt tillvägagångssätt. Vi ger också en kort be-
skrivning av det empiriska material vi har använt samt hur urvalet skedde.

1.4.1. Kvalitativ metod

Den metod vi har valt för vårt arbete är en kvalitativ studie. Vi vill analysera ett fåtal utvalda 
barnböcker med fokus på hur samhället och personerna skildras i dessa böcker. Detta för att se 
huruvida böckerna stämmer överens med dagens värdegrund. Vi ska också titta på hur man kan 
arbeta med litteratur som innehåller otidsenliga inslag i skolan. Patel och Davidson (2003) menar 
att  ambitionen  i  den  kvalitativa  studien  är  att  ”upptäcka  företeelser,  att  tolka  och  förstå 
innebörden  av  livsvärlden,  att  beskriva  uppfattningar  eller  en  kultur”  (s.  102-103).  Den 
kvalitativa studien fungerar därför väl i vårt arbete då det är just analyser och tolkningar av dessa 
analyser som vårt arbete kommer att handla om. 

Validiteten, alltså att man mäter det som i sammanhanget är relevant, i en kvalitativ studie är 
enligt  Patel och Davidson (2003) inte enbart beroende av själva datainsamlingen. Istället  ska 
man genom hela processen sträva efter en god validitet. Detta gör, enligt Patel och Davidson 
(2003),  att  varje  forskningsprocess  är unik och att  det  inte  går  att  ”fixera  några regler  eller 
procedurer för att säkerställa validiteten” (s. 104). Däremot finns det några aspekter man bör 
tänka på under processen som handlar om just validitetsproblematik men är tillräckligt generella 
för att kunna appliceras på de flesta processer. Dels menar Patel och Davidson (2003) att en ”god 
kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan relateras till en 
meningsfull helhet” (s. 105). De menar också att de ”tolkningar som forskaren presenterar bör 
byggas under så att läsaren av forskningsrapporten kan bilda sig en egen uppfattning av dessas 
trovärdighet” (Patel & Davidson, 2003, s. 105).

Stukát  (2005) tar  upp ett  annat  problem med  den kvalitativa  studien.  Eftersom analyser  ska 
tolkas finns här en stor risk att forskarens egen bakgrund påverkar tolkningarna.  Detta är nog 
rätt ofrånkomligt men man bör vara medveten om vilka konsekvenser ens egna värderingar och 
bakgrund kan få för resultaten. Då vi båda är uppvuxna i invandrartäta områden påverkar nog 
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detta vår bild av vad som är rasistiskt och inte. När man inte har vuxit upp i ett segregerat sam-
hälle finns det en chans för att  ens bild av rasismen och rasistiska ord är starkare än många 
andras.

1.4.2. Litteraturstudie

Då vår empiri består av de böcker vi gör analyser på går denna undersökning under begreppet 
litteraturstudie. Intervjuer eller observationer är inte relevant för den typ av studie vi har valt att 
göra. 

1.4.3. Urval

Då det var viktigt för oss att i den här studien undersöka litteratur som används i skolor var vårt 
första  problem att  ta  reda  på  vilken  litteratur  som faktiskt  används  i  grundskolan.  Vi  hade 
naturligtvis inte möjlighet att undersöka alla Sveriges grundskolor utan beslöt oss för att göra 
stickprov. Vi valde tre kommuner i Norrbotten: Piteå, Arvidsjaur och Kalix. Skolorna valdes ut 
strategiskt då vi sökte skolor som hade enkel kontaktinformation, e-postadresser till de enskilda 
lärarna.  Vi kontaktade sedan totalt 36 lärare i dessa kommuner. Dessa lärare arbetade i år 1-6. 
Lärarna kontaktades via e-post och frågorna vi ställde var vilken litteratur de hade använt sig av 
under läsåret  samt vilken litteratur barnen hade tillgång till  i  klassrummet.  Hade lärarna inte 
svarat  inom  en  vecka  skickade  vi  ut  en  påminnelse.  16  lärare  svarade  vilket  ger  oss  en 
svarsfrekvens på 44, 4% och ett bortfall på 55,6%. Ju högre svarsfrekvensen är desto mer korrekt 
är resultatet då man får en bredare bild av vilka böcker som förekommer mest i skolorna då. Då 
mer än hälften av alla lärare inte svarade är det osäkert om den litteratur vi fått fram faktiskt 
används mycket i klassrummen. Vår undersökning tyder på detta men hade varit mer tillförlitlig 
om bortfallet varit mindre.

Av litteraturlistorna vi fick tillbaka valdes sedan barnböcker ut som passade det syfte vi har med 
vår undersökning. Lärarnas svar såg väldigt  olika ut. En del lärare gav oss en hel lista  med 
böcker som fanns tillgängliga i deras klassrum och som de hade använt. Andra lärare skrev bara 
vilken bok de arbetade med just då. Eventuellt kan det vara så att dessa lärare ville hjälpa oss 
med vår studie men inte hade tid att gå igenom de böcker som fanns i deras klassrum. Vi fick 
totalt in förslag på 31 olika böcker.

Vi gjorde alltså ett strategiskt urval och valde de böcker som passade undersökningen bäst då vi i 
denna kvalitativa undersökning vill undersöka ett fenomen. Det strategiska urvalet gjordes på så 
sätt att vi tittade igenom böckerna på listan och försökte, baserat på innehållet, bedöma huruvida 
de var relevanta eller inte för vår undersökning. För att böckerna skulle vara relevanta krävdes 
ett otidsenligt synsätt eller uttryck som går emot värdegrunden i dagens skola. Ett slumpmässigt 
urval hade inte gett oss samma möjligheter då vi hade kunnat få böcker som inte alls innehöll  
något av det vi ville studera.

1.4.4. Empiriskt material

Här nedan följer en kort beskrivning av de böcker vi har valt att analysera. 
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Robinson Crusoe (Daniel Defo  e, 1719, upplagan utkommen 1988)  

Robinson är en ung man som har svårt att hitta sin plats i det medelklassliv han är född till. Han 
har länge drömt om att ge sig ut på haven och gör detta trots sina föräldrars varningar om faran 
med ett sådant liv. 

Denna bok valdes ut till vår undersökning då den innehöll rasistiska beskrivningar av mörkhyade 
personer.

Boken om Pippi Långstrump (Astrid Lindgren, 1952, upplagan utkommen   1993)  

Denna bok handlar om hur Pippi Långstrump kom till Villa Villerkulla och om Pippis liv. Pippi 
Långstrump är ingen vanlig flicka och i boken ger hon sig ut på det ena äventyret efter det andra 
tillsammans med Tommy och Annika. 

Boken togs med i studien då den dels är intressant ur genusperspektiv men också innehåller 
fördomsfulla beskrivningar om olika folkslag. 

Huckleberry Finns äventyr (Mark Twain, 1884, upplagan utkommen   1979)  

Denna bok handlar  om den föräldralöse  pojken  Huckleberry  Finn som råkar  ut  för  det  ena 
äventyret efter det andra längs Mississippifloden.

Att denna bok valdes ut till studien beror på att den innehåller flera rasistiska inslag, både i ord 
och bild. 

Hästen och hans pojke (C.S Lewis, 1954, Sverige 1975, upplagan utkommen   1980)  

Den här boken ingår i en serie böcker om fantasilandet Narnia. I denna bok ligger ett stort fokus 
på landet Calormen och pojken Shasta som, tillsammans med en talande häst, försöker ta sig till 
Narnia. 

I denna bok kan man ana en negativ inställning mot den arabiska befolkningen vilket gjorde att 
vi valde ut denna bok till studien.

Albert i Kalleby (Ole Lund Kirkegaard, 1973, upplagan utkommen   1982)  

Albert är en ganska ung pojke som tillsammans med sin vän Egon hittar på mycket rackartyg i 
den lilla byn Kalleby där de bor.

Boken innehåller mycket stereotypa beskrivningar av romer vilket gjorde att boken passade bra i 
denna studie.
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1.5. Metod vid arbete
Nedan följer de metoder vi använt vid bokanalyser samt didaktiska analyser.

När vi gjorde textanalyserna läste vi båda alla barnböcker. Båda har också tillsammans skrivit 
uppsatsen. Vi har turats om att skriva avsnitt. Den som inte skrivit har fått korrekturläsa avsnittet  
och göra ändringar. Vi antecknade citat och tankar kring boken, dess innehåll och kopplingen till 
vårt arbete under tiden vi läste. Detta menar Patel och Davidson (2003) är ett bra sätt att börja gå 
tillväga vid denna typ av textanalyser: ”Ett bra tips är att föra en dagbok över allt som händer 
under undersökningen och alla de egna tankar och reflektioner vi får under arbetets gång” (s. 
120).

Vi  gjorde  analyserna  bok  för  bok  och  bearbetade  en  bok  innan  vi  började  läsa  resten  av 
böckerna. Detta menar Patel och Davidson (2003) är klokt vid kvalitativa analyser: ”Det är ofta 
praktiskt att göra löpande analyser när vi arbetar med en kvalitativ undersökning. Detta är en 
aspekt som skiljer kvalitativa undersökningar från kvantitativa, där vi vanligen väntar med all 
bearbetning tills allt material är insamlat” (s. 121). En av anledningarna till att man bör arbeta på 
det här sättet är enligt Patel och Davidson (2003) att ju ”längre tid som förflyter innan vi påbörjar 
analysen desto svårare är det att få ett ’levande’ förhållande till sitt material” (s. 121). Vi gjorde 
alla  analyser  tillsammans  och  jämförde  de  anteckningar  vi  hade  gjort  under  arbetets  gång.

När vi skrev våra analyser över böckerna försökte vi arbeta på ett sådant sätt att texten skulle bli 
tilltalande:

En väl avvägd balans mellan citat och kommenterande text är ett mål. Om citaten är för många och den 
kommenterade texten knapp blir texten ofta tråkig och mycket av analysen överlåts åt läsaren. Om citaten är 
för få och den färdiga tolkningen överväger så är läsaren utlämnad åt en färdig tolkning och kan själv inte  
avgöra dess trovärdighet. (Patel och Davidson, 2003, s. 121)

Med hjälp av intersektionalitetsteorin försökte vi göra så tydliga analyser som möjligt där texten 
varken skulle upplevas som tråkig eller som omöjlig för mottagaren att själv reflektera över.

Att vi valde intersektionalitetsteorin gjorde att vi kunde titta ur ett vidare perspektiv på böckerna. 
Hade vi istället valt till exempel ett postkolonialt perspektiv hade det blivit svårare att titta på 
bland annat genus. På samma sätt hade vi inte kunnat göra samma studie med en kvantitativ 
analys. För vårt syfte passade det bättre att analysera ett fåtal utvalda barnböcker och jämföra 
med dagens värdegrund. Vi hade med en kvantitativ metod inte kunnat gå in på djupet på samma 
sätt. Denna metod passar bättre när man har en mängd data man ska samla in, exempelvis. 

1.5.1. Metod för didaktisk analys

I vår didaktiska analys undersökte vi hur man som lärare kan använda litteratur med problem-
atiska värderingar som inte överensstämmer med skolans värdegrund.
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Tidigare i uppsatsen har vi tittat på de, för vår uppsats, relevanta punkter som tas upp i skolans 
värdegrund. I vår analys tittade vi på hur man i klassrummet kan använda sig av de böcker som 
analyserats och som kanske inte alltid överensstämmer med de värderingar skolan vill lära ut till 
sina elever. 

Denna analys är lite annorlunda mot den textanalys  som beskrivits ovan. Patel och Davidson 
(2003) beskriver att vissa ”problem är så specifika att vi inte kan förvänta oss att hitta någon 
teori/modell som förklarar just detta” (s. 48). Detta stämmer nog in på den problemformulering 
vi tog oss an i den didaktiska analysen.  Det vi  fick göra då var, liksom Patel  och Davidson 
(2003) föreslog, att titta på tidigare forskning och förklaringsgrunder. Vi har därför studerat olika 
pedagogiska verk med tidigare forskning kring barn och litteratur och sedan analyserat dessa i 
relation till vår problemformulering. 
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2. Analys
Vid analys av de böcker vi har valt ut har vi utgått från det intersektionella perspektivet. Det vi 
tittat på i böckerna är alltså: kön, etnicitet och klass samt hur dessa faktorer samverkar. Vi har 
också tittat på hur böckerna går ihop med den värdegrund som finns i skolan idag samt hur man 
skulle kunna arbeta med dem som lärare.

 

Boken om Pippi Långstrump

Pippi Långstrump är en speciell karaktär. Hon är en ung, vit flicka med röda flätor och är stark 
som en oxe. Hon är nio år men bor trots sin ringa ålder ensam i en stor villa.

Där Pippi bor finns det flera villor.  Området i sig skulle nog av de flesta betecknas som ett  
medelklassområde. I boken beskrivs området som klassiska villakvarter med gröna, välklippta 
gräsmattor utanför. Pippis grannar, Tommy och Annika, beskrivs också som typexempel på barn 
ur  medelklasskiktet.  Frågan  är  dock  i  vilket  samhällsskikt  Pippi  hör  hemma.  Detta  med 
klassamhälle är inte så lätt att avgöra och beror mycket på vad för slags samhälle man tittar på. I 
vårt moderna samhälle, där även Pippi Långstrump får sägas ingå, kan man tänka sig att det som 
avgör vilket samhällsskikt man ingår i är inkomst, egendomar och förmögenhet, yrke och status 
samt utbildning.  Pippi är ett barn och har således ingen inkomst då hon inte arbetar. Egendomar 
och förmögenhet har hon då hennes far äger Villa Villerkulla och hon själv äger en apa, en häst 
och ”en stor kappsäck full med gullpengar” (s. 12). Pippi själv saknar utbildning och yrke vilket 
ofta krävs för de högre samhällsskikten. Hennes far har dock gjort en slags klassresa då han gått 
från sjökapten, som kanske inte är en låg klass men en klass lägre än kung iallafall, till neger-
kung: ”Hon trodde, att han hade flutit i land på en ö, där det fanns fullt med negrer, och att 
hennes pappa hade blivit kung över alla negrerna och gick omkring med en gullkrona på huvudet 
hela dagarna” (s. 12). Med en far som negerkung och den förmögenhet Pippi äger kan man inte 
placera henne i underklass, vilket kanske hade varit naturligt annars. Överklass kan man nog 
heller inte placera henne i då hon saknar utbildning och social status. Samtidigt känns det onatur-
ligt att placera Pippi i medelklassen, då det är dessa normer som Pippi verkligen utmanar. 

Att Pippi inte är en vanlig person i medelklassområdet märks ganska tydligt. Jämför man henne 
med  Annika,  som  är  en  medelklassflicka,  ser  man  stora  skillnader.  Medan  Annika  är  väl-
uppfostrad och ”alltid mycket prydlig i små välstrukna bomullsklänningar” (s. 13) är Pippi vild 
och ouppfostrad. Ett exempel på detta är att hon inte klarar av att delta i klassrumsaktiviteter.  
Hon har svårt att sitta still, talar när man ska vara tyst och upplevs nog som fräck av lärarinnan. 
Hennes försök att gå i skolan misslyckas mycket på grund av hennes beteende:

”Men då sa fröken att hon visst blev ledsen, allra mest för att Pippi inte ville försöka uppföra sig 
ordentligt, och att ingen flicka som bar sig åt som Pippi, kunde få gå i skolan om hon så ville 
aldrig så gärna” (s. 46). Det som gör att Pippi bryter mot de traditionella normerna angående hur 
en flicka ska uppföra sig är att hon uppför sig mer som en pojke. Hon gillar att tävla om vem 
som är starkast, hon är modig och är inte rädd för att hamna i bråk och hennes högsta önskan är 
att bli en sjörövare. Pippi verkar också, till skillnad från Annika, inte helt kunna skilja på rätt och 
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fel. Medan Annika säger att det är ”fult att ljuga” (s. 17) ljuger Pippi konstant. Detta gör Pippi 
som karaktär lite opålitlig, då man inte kan lita på allt hon säger. Samtidigt är ju detta med att 
ljuga också att utmana normer då ljuga anses vara fult. Det är sällan något ont uppsåt bakom 
hennes lögner utan många gånger verkar det vara ett försök att imponera på sina vänner om alla 
platser hon har varit på. Två exempel på meningslösa lögner är dessa: ”I Kina är det ju lite  
annorlunda. Jag såg en gång i Shanghai en kines. Hans öron var så stora så han kunde använda 
dom till slängkappa. När det regnade kröp han bara in under örona och hade det så varmt och 
skönt som helst” (s. 50-51) och ”Och förresten, sa hon och strålade upp över hela sitt fräkniga 
ansikte,  ska  jag  säja  er  att  i  Belgiska  Kongo finns  det  inte  en  endaste  människa  som talar 
sanning.  De  ljuger  hela  dagarna.  Börjar  klockan  sju  på  morron  och  håller  på  ända  till 
solnedgången” (s. 17). Det är uppenbara lögner vars enda funktion egentligen är att visa att Pippi 
påstår sig ha varit i Kina och Belgiska Kongo samt att eventuellt roa Pippis vänner. 

Pippis personlighet  är  som även visats  ovan ganska vild  och grabbig.  Pippi är  jättestark,  en 
egenskap ofta förknippad med pojkar. På cirkus besegrar hon till exempel världens starkaste man 
och hon är enligt egen utsago ”världens starkaste flicka” (s. 77). Att Astrid Lindgren skriver ut 
just flicka, även fast Pippi är starkare än både flickor och pojkar, är nog för att lägga ännu mer 
tyngd på att just en flicka är stark. Styrka är ju någon som vanligen attribueras män. Hon går inte 
i skolan på grund av sitt ouppfostrade beteende och hon drömmer om att bli sjörövare: ”Om jag 
ska kunna bli en verkligt bra sjörövare en gång, så duger det ju inte att jag bara lever hovliv” (s. 
143). Sammantaget kan man inte säga att  Pippi har många drag som traditionellt  attribuerats 
flickor utan snarare mer traditionellt pojkaktiga drag. Inte heller begränsas hon av sin nationalitet 
utan hennes far är kung över kurredutterna, ett mörkhyat folk på Kurrekurreduttön, och Pippi är 
prinsessa. Pippi verkar inte ha några problem alls med att leva i en annan kultur utan verkar 
snarare  vilja  passa in:  ”Men jag ska låta  blanka mej  med  skokräm över  hela  kroppen varje 
morgon.  Så att  jag  blir  lika  svart  som dom andra  kurredutterna.  Jag  bara  ställer  ut  mej  till  
borstning om kvällarna på samma gång som skorna” (s. 144).  Pippi Långstrump bryter således 
mot  traditionella  uppfattningar  om  både  kön,  klass  och  ras.  Ras  eller  etnicitet  kan  dock 
diskuteras huruvida hon verkligen bryter mot det facket då vita många gånger styrt över andra 
etniciteter som betraktats som mindre värda i historien. I detta fall är nog just tankarna kring 
Pippi och hennes pappa ganska typiska ur ett kolonialistiskt tänkande. 

Det som gör att Pippi speglar de ålderdomliga normerna är främst hennes syn på andra folkslag. 
För henne är det naturligt  att  hennes far tack vare sin ljusa hy är en negerkung och hon är 
prinsessa. Det är inte bara Pippi som speglar dessa ålderdomliga normer, även Annika är ett bra 
exempel på detta. Hon är en väldigt söt, rar och ordentlig flicka som vet hur man ska uppföra sig 
och att man inte får smutsa ner sin klänning. Detta är dock något Pippi starkt bryter emot. Pippi 
gillar  att  smutsa ner sig, att  slåss,  att  tävla  i styrka och hennes sätt  är  allt  annat är  sött  och 
flickigt. Pippi beter sig mer som en pojke än som en flicka och därför bryter hon även än idag 
mot genusnormerna. Denna bok bryter mot skolans värdegrund framförallt på det sätt som Pippis 
pappa  beskrivs  som,  som  negerkung.  Detta  är  nedsättande  mot  en  annan  folkgrupp  och 
motverkar skolans uppdrag enligt styrdokumenten (Lgr 11) att arbeta mot kränkande behandling 
eller diskriminering på grund av ras. 
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Robinson Crusoe

Robinson Crusoe är en ung, vit man uppvuxen i den lägre medelklassen. Kön, klass och etnicitet 
avslöjas redan på de första sidorna i romanen. Alla dessa faktorer (kön, klass och etnicitet) är det 
som formar Robinson Crusoe till den person han är.

Att Robinson Crusoe besitter många traditionellt manliga egenskaper råder det ingen tvekan om. 
Han  ska  vara  klok,  stark,  nyfiken  och  pålitlig.  Med  tanke  på  när  boken  skrevs  har  Defoe 
säkerligen byggt karaktären på det vi nu i efterhand kallar en upplysningsmänniska. Hans klass, 
medelklassen, bidrar till att forma hans öde. Man kan tänka sig att ett helt utstakat liv kan te sig 
skrämmande för vilken yngling som helst. Medan medelklassen har en viss frihet i att göra upp-
ror skulle samma sak säkert inte gått an i de högre klasserna. 

Även om boken är  spännande har  den  också  några  baksidor.  Liksom med  boken om Pippi 
Långstrump märks det att boken inte är skriven idag. Man använder uttryck om andra kulturer 
som absolut inte skulle få förekomma idag. När Robinson Crusoe seglar utanför Afrika beskriver 
han ofta befolkningen på ett mycket nedsättande sätt: ”När jag på detta sätt hade seglat omkring 
tio dagar till, började jag komma underfund med att landet var bebott, och på två tre platser, som 
vi seglade förbi, såg vi människor stå på stranden och se efter oss. De var alldeles svarta och 
spritt  nakna”  (s.  38).  Han  beskriver  alltså  inte  mer  ingående  hur  människorna  ser  ut,  utan 
fokuserar på deras hudfärg samt avsaknaden av kläder. Han beskriver även i ett annat stycke hur 
barbariska och annorlunda dessa människor är från oss: 

Ty vem kunde tro, att vi skulle styra kurs söder ut mot den verkligt barbariska kusten, där vi riskerade, att  
hela negerstammar skulle omringa oss med sina kanoter och döda oss, och där vi aldrig skulle kunna gå i land 
utan att behöva frukta att bli uppätna av vilda djur eller ännu vildare varelser av människosläktet? (s. 32). 

I detta citat visar Robinson Crusoe att dessa människor är ett hot mot oss andra. Han delar tydligt 
upp människor i vita och negrer och visar samtidigt att de senare är ett hot mot civiliserat folk. 
Får de chansen äter de upp oss. Han gör heller ingen större åtskillnad på de mörkhyade och vilda 
djur. Båda måste fruktas, kanske det mörkhyade folket än mer.  Senare i boken tar Robinson 
Crusoe bort en del av deras mänsklighet genom att betrakta dem som varor: ”Men eftersom detta  
var en förbjuden handel och de därför vid fartygets hemkomst inte öppet fick sälja negrerna, ville 
de bara göra en enda resa för att smuggla negrer i land och fördela dem på sina egna plantager” 
(s. 50). Det kunde egentligen vara vilka sorts varor som helst det talades om i det citatet vilket 
gör att den mörkhyade befolkningen nu har fråntagits all sin mänsklighet. De är inte längre bara 
barbarer eller vilda djur utan nu något som man kan handla med och som ska ägas av de vita. 
Robinson Crusoe själv hyllar också ett sorts manligt ideal som vi idag försöker arbeta bort. För 
att vara man måste du kunna klara dig helt själv även i de mest prekära situationerna. Det är en 
svaghet att behöva hjälp och svaghet är något som attribueras kvinnor. Denna machokultur har 
funnits länge och lever än på många platser. Dock debatteras det kring just hur en man får vara 
idag och ett flertal böcker har utkommit inom barnlitteraturen som visar just känsligare pojkar. 

Robinson Crusoe är alltså en karaktär som verkligen är byggd helt efter ett traditionellt köns-
mönster, vilket inte är så underligt med tanke på tiden när boken skrevs. I skolan ska man dock 
försöka motverka traditionella könsmönster, enligt Lgr 11, och det kan göra denna bok komp-
licerad då Robinson Crusoe hyllar det man arbetat så hårt för att motverka. Boken har dessutom 
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ett synsätt på andra folk, och då i synnerhet mörkhyade, som helt bryter mot de demokratiska 
värderingar som skolan ska vara uppbyggd på. 

Huckleberry Finns äventyr

Huckleberry Finn är en vit pojke i yngre tonåren. Han tillhör underklassen och är i det närmaste 
föräldralös, då hans far fortfarande lever men inte är närvarande.  Han blir senare i boken helt 
föräldralös. Andra i samhället omkring honom försöker ta sig an honom och ge honom ett hem 
och skolgång. Detta är dock svårt för Huckleberry Finn då han vant sig vid ett liv helt utan regler 
och under bar himmel. 

Att Huckleberry Finn tillhör underklassen råder det ingen tvekan om. Han bor i början hos en 
äldre dam som har bestämt sig för att lyckas införliva pojken i samhället och att göra en god 
medborgare av honom. Vi får här se att Huckleberry Finn har stora brister i sin uppfostran. Han 
vet inte hur man uppför sig i de mest vardagliga situationer, till exempel så som vid middags-
bordet.  För  Huckleberry  Finn  är  det  fullt  normalt  och  acceptabelt  att  komma  smutsig  till 
middagsbordet, slänga upp fötterna på bordet och gäspa tydligt och högljutt. När hans far, som 
har alkoholproblem och driver runt, kommer förbi förstärker detta bilden av en pojke nästan 
längst  ner  på  samhällsstegen.  Fadern  är  arg  över  att  Huckleberry  Finn  får  chanser  han  har 
förvägrats: ”Jag ska lära folk att inbilla en pojkvasker, att han är förmer än far sin. Din mor 
kunde inte läsa och inte skriva heller. Ingen i vår släkt har kunnat det. Det är bara du, som har  
vansläktats...” (s. 23). Tydligt visar fadern här att de högre samhällsklasserna inte är något att 
sträva efter. Utbildning är inte för sådana som han och Huckleberry Finn. Huruvida Huckleberry 
Finn tar fasta på det hans far säger är svårt att veta. Det kan dock vara en förklaring till varför 
Huckleberry Finn verkar så ambivalent inför ett stadigare liv med hem och skolgång.

När Huckleberry Finn lite senare i boken rymmer från sin far, som tvingat med honom till en 
plats utanför samhället, iscensätter Huckleberry Finn sitt eget mord. I början misstänker folket i 
samhället att fadern är skyldig, då fadern tidigare misshandlat Huckleberry Finn samt är ute efter 
pengar som tillhör pojken. Snart överger man dock fadern som huvudmisstänkt då man får veta 
att en slav rymt samma natt: ”Folk fick för sej, att det var en förrymd nigger, som hade gjort det.  
Jim heter han” (s. 51). Att Jim blir misstänkt handlar alltså bara om att han valt ett dåligt tillfälle  
att fly.  Han blir direkt huvudmisstänkt på grund av sin hudfärg. Detta trots att fadern har ett 
motiv och Jim inte har det. 

Jim slår sig så småningom ihop med Huckleberry Finn, då både han och Huckleberry Finn reser 
åt samma håll. Här märker vi att Huckleberry Finn ser Jim lite grann som en vän. Att hävda att  
Huckleberry Finn som karaktär inte är rasist är dock att gå för långt. Vid en av de många faror de 
stöter på under sin resa på Mississippifloden, menar Huckleberry Finn att: ”Jim var egentligen 
ovanligt klyftig för att vara nigger” (s. 67). Man kan heller inte skylla på att Huckleberry Finn 
kanske syftade på att Jim inte fått någon utbildning, då hans egen utbildning är så bristfällig. 
Man måste därför anta att meningen enbart syftar på Jims ras eller hudfärg. 

Lite senare berättar Jim för Huckleberry Finn om sina framtidsplaner: 
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Så fort han kom till en fristat, skulle han genast börja spara ihop pengar, så han kunde köpa sin hustru fri. 
Hon tillhörde en farmare, som bodde i närheten av fru Douglas. Sedan skulle de arbeta av alla krafter bägge 
två för att köpa igen barnen, och ville inte deras husbonde sälja dem, skulle de leja någon att stjäla dem. Jag 
blev alldeles förskräckt att höra honom tala på det viset, för stöld är i alla fall stöld (s. 72). 

Här reagerar Huckleberry Finn på att Jim pratar om att stjäla tillbaka sina barn. Huckleberry 
Finns inre moralkompass uppfattar det som att detta är fel, det är stöld. För att hävda detta måste 
Huckleberry Finn samtidigt tycka att man kan äga andra människor. Han måste även tycka att 
det är rimligt att mörkhyade barn föds till att vara slavar. Med dessa åsikter kan man nog inte 
argumentera för att Huckleberry Finn anser att alla är lika mycket värda. En persons värde av-
görs av hudfärgen.

När  Huckleberry  Finn,  tillsammans  med  två  skojare,  försöker  lura  några  flickor  på  ett  arv 
diskuterar de två skojarna vart de ska gömma pengarna. Dessa skojare är vita dagdrivare som har 
som sysselsättning att lura folk i olika städer. Den ena tror att pengarnas gömställe lätt kan hittas 
av flickornas betjänter/slavar: ”Och tror du, att en nigger kan se så mycket pengar utan att låna 
lite?” (s. 131). Här får vi som läsare veta att mörkhyade inte är att lita på. De kan inte låta bli att 
stjäla. Och detta får vi veta av två karaktärer som har till livsuppgift att lura andra. 

I den sista delen av boken låtsas Huckleberry Finn vara sin vän Tom Sawyer. Han är dock för-
senad och skyller på båten:

”- Ja, egentligen var det inte så farligt med grundstötningen. Men ångpannan exploderade. 
− Å, bevare mej! Blev nån skadad?
− Nej, bara en nigger strök med.
− Nåja, det var ju väl.”  (s. 159)

Även om Huckleberry Finn i denna dialog ljuger för kvinnan visar detta ändå på Huckleberry 
Finns och kvinnans syn på de mörkhyades värde. Deras död är knappt värda att nämnas. De får 
heller inte vara individer utan betraktas enbart efter sin hudfärg. 

Att denna bok inte går ihop med skolans styrdokument är ganska tydligt. Framförallt gäller det 
hur mörkhyade beskrivs och behandlas i boken. Lgr 11 säger tydligt att skolans uppdrag är att se 
till att ingen i skolan ska ”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”.

Hästen och hans pojke

Hästen och hans pojke av C.S. Lewis ingår i en serie böcker om landet Narnia. Huvudpersonen i 
denna bok är en pojke vid namn Shasta. Han har ljus hy och ljust hår, till skillnad från de andra 
människorna i kejsardömet Calormen, och har uppfostrats av en fiskare. I Calormen tillhör han 
de lägre klasserna och behandlas i hemmet lite grann som en slav. I verkligheten är hans sociala 
status dock en helt annan, men det får Shasta inte veta förrän i slutet av boken. 
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Hästen och hans pojke  är  en spännande bok med påhittade  länder  och kejsardömen.  Det  är 
ganska lätt att hitta riktiga länders motsvarigheter i dessa fantasiländer. Narnia och Arkenland är 
till exempel nordliga grannländer där människor är fria, trevliga, ljushyade och blonda. Deras 
geografiska position samt beskrivningarna av människorna skulle kunna tolkas som att norden 
stått modell för dessa fantasiländer. Kejsardömet Calormen däremot ligger sydöst om Narnia och 
beskrivs som ett varmt land. Huvudstaden är Tashban som ligger intill en stor öken. Människor 
med högre rang kallas tarkaner och till skillnad från Nordanländerna finns det i Calormen slavar. 
Människorna i Calormen är mörkare i hyn och håret. När Shasta fortfarande är kvar i  södra 
Calormen beskriver han befolkningen på följande sätt: ”I byn träffade han bara män som var lika 
hans far – män med långa smutsiga kåpor och träskor som var uppsvängda framtill och turbaner 
på huvudet och skägg, och deras tal var långsamt och sävligt och rörde sig bara om ting som lät 
tråkiga” (s. 9). Tittar man på Calormens position, om man kan anta att Arkenland och Narnia har 
sin motsvarighet i Norden, kan man anta att Calormen då är Mellanöstern. Kåpor, turbaner och 
skägg är ju också något som ofta förknippas med Mellanöstern och den arabiska befolkningen 
liksom öknar och mörkare hy. Det är här denna bok får problem då Calormen beskrivs i ganska 
negativa termer medan Narnia och Arkenland hyllas.

Ett annat problem som dyker upp i boken är att Aravis, Shastas färdkamrat men även tarkinna, 
har lovats bort för giftermål av sin far: 

Han är minst sextio år gammal och puckelryggig och ser ut som en apa i ansiktet. Men eftersom han är rik  
och mäktig och eftersom min styvmor inte gjorde annat än tjatade skickade min far sändebud till honom och 
bjöd ut mig till äktenskap, och anbudet upptogs nådigt och Ahoshta lät hälsa att han var villig att hemföra  
mig som sin brud redan i år vid högsommartid (s. 34). 

Vi får inte veta någon direkt ålder på Aravis men hon borde vara ungefär jämngammal med 
Shasta och då alltså räknas som barn med västerländska mått. Att gifta bort någon mot dennas 
vilja och dessutom en flicka, som ännu inte är vuxen, till en betydligt äldre man är nog något 
som många också förknippar med andra kulturer som finns i bland annat Mellanöstern. Detta är 
naturligtvis  något vi  ser negativt på, med rätta,  men också något som i boken förstärker vår 
negativa  bild  av  Calormen.  Än  tydligare  blir  det  när  man  deklarerar  att  sådant  inte  sker  i 
Nordanlanden: ” 'O min härskarinna', svarade Vin, 'vore du i Narnia, skulle du vara lycklig, för i  
det landet tvingas ingen mö att gifta sig mot sin vilja' ” (s. 36). 

I slutet av boken, när Rabadash är besegrad, diskuterar kungen i Arkenland och människor från 
Narnia om vad de ska göra med prins Rabadash: 

Icke desto mindre är vi – med tanke på din ungdom och den fostran utan ridderlighet och höviskhet, som du 
utan tvivel fått i  slavarnas  och tyrannernas land – sinnade att försätta dig på fri  fot och låta dig oskadd  
återvända till ditt land... (s. 166). 

Här får vi tydligt veta att de anser att kejsardömet Calormen är ett sämre land fullt av tyranner 
och slavar. 

Att säga att Hästen och hans pojke är uppenbart rasistisk är svårt. Det krävs en del tolkning men 
funderar man på det är det svårt att inte tolka Calormen som en plats någonstans i Mellanöstern. 
Med de attribut som tas upp för att beskriva landet går det knappast att placera någon annanstans. 
Boken är tydligt negativ till de värden som Calormen står för och attribuerar heller inga avunds-
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värda egenskaper till varken landet eller dess befolkning. Så även om Hästen och hans pojke 
kanske inte vid första anblick verkar särskilt rasistisk får man nog säga att den på djupet dock har 
drag av rasism gentemot den arabiska befolkningen.

Liksom många av de andra böckerna bryter denna bok mot skolans värdegrund. Det handlar dels 
om hur personerna och landet Calormen beskrivs men också om hur pojkar och flickor beskrivs. 
Lgr 11 menar att skolan ska motverka stereotypa könsmönster samt att alla ska behandlas lika. I 
denna  bok  är  det  tydligt  att  författaren  valt  att  höja  nordanborna  över  människorna  från 
Calormen.  Många  flickor  och pojkar  är  också  väldigt  stereotypa  till  sitt  sätt  på  det  sätt  att 
flickorna gillar kläder och förväntas ha som mål att gifta sig medan pojkarna är modiga och 
äventyrliga. 

Albert i Kalleby

Albert är en svensk liten pojke som bor på landet. Hans familj verkar vara som de flesta andra 
familjer  i  Kalleby och  lever  det  många  betecknar  som Svenssonliv.  Albert  är  inte  den  väl-
uppfostrade gosse hans mor försökt uppfostra honom till utan är lite busig.

I boken råkar Albert ut för både det ena och det andra under sina rackartyg i Kalleby. Han och 
hans vän Egon gör som de flesta andra grabbar i byn verkar göra; de pallar päron och plommon, 
släpper ut skomakarens höns så att de rymmer samt aktar sig för de rackarungar som är större än 
dem själva. 

En dag ger sig dock Albert ut på äventyr ensam och det är då vi stöter på en karaktär som är  
mycket stereotypiskt beskriven i boken, en rom. Visserligen är romer inget främmande för Albert 
då de kommer till  Kalleby varje år: ”Där är skolan med magister Sakarias, och kyrkan med 
pastor Emanuel, och där finns den stora, gröna marknadsplatsen där det nästan varje sommar är 
tivoli med karuseller och kakstånd och svartögda zigenare” (s. 8). Redan här kan vi skönja en 
stereotypisk beskrivning av romer.  Att de beskrivs som svartögda och dessutom arbetar på tivoli 
gör att man börjar ana att romer här kanske blir lite schablonaktigt beskrivna. 

På sitt egna äventyr, där Albert far i en flod i en trätunna, träffar han på romen Rapollo. Albert  
råkar kasta sin fiskekrok på Rapollo, som inte blir så glad:

”- FRÄCKA ONGE, vrålade han. Kom hit så jak får banka dik.

Albert hade inte särskilt stor lust att få stryk av den store, svartskäggige Rapollo, men han hade 
ännu mindre lust att segla vidare nu när det äntligen började bli spännande.

− Är du sjörövare?
− Nej, skrek Rapollo. Men ett slags rövare er jak ändå” (s. 56)

I detta citat framgår ett flertal saker om Rapollo. Vi får veta att han har svart skägg, att han talar 
dålig svenska eller svenska med kraftig brytning samt att han är en tjuv. Allt detta förstärker de 
fördomar många har om romer och är nedsättande mot den romska befolkningen. Det lite knagg-
liga språket kan tyda på att Rapollo inte har kommit in i det svenska samhället, en vanlig fördom 
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om romer. Att han är kriminell tyder på detsamma. Att han dessutom inte begår vilka brott som 
helst utan är tjuv förstärker verkligen den negativa stereotypa bild av romer som finns i vårt sam-
hälle.

Rapollo lurar sedan med Albert på en resa till en marknad där han ska stjäla. Albert beskriver 
fordonet på följande sätt: ”Bakom åsnan stod en konstig vagn. Ett grönt skynke var spänt över 
den, så att man kunde bo där” (s. 58). Detta är alltså Rapollos bostad, en vagn. Återigen kan man 
anta att Rapollo inte har kommit in i det svenska samhället och beskrivningen av hans hem visar 
att romer är kringresande folk. Det är inte någon positiv bild av romer som visas upp utan en 
mycket stereotyp och nedvärderande bild av folkgruppen.

Innan de når marknaden kommenterar Rapollo att Albert luktar illa, som har suttit i en silltunna. 
Tyvärr kan han inte tvätta Albert då han inte äger en tvål:

”- Tvättar du dig aldrig då? undrade Albert.
− Jo, för tjugo år sen jak föll i en grop med vatten. Det var micket ferfärligt. Men lyckligtvis 
var det länge sen” (s. 59)

Så förutom att romer är svarthåriga, svartögda, bor i vagnar och arbetar på tivoli eller med att  
stjäla får vi dessutom veta att de är smutsiga. 

När  de närmar  sig marknaden inviger  Rapollo  Albert  i  sin plan:  ”Jak er  den store Rapollo.  
VÄRLDENS STÖRSTE FICKTJUV. Och du ska hjälpa mik att stjäla micket pengar” (s. 59). 
Här är Rapollo inte bara en kriminell rom som ägnar sig åt att stjäla. Han har dessutom mer eller 
mindre rövat bort ett barn och försöker få in barnet på samma kriminella bana, för Rapollos egen 
vinning.

Väl framme vid marknaden ser Albert att Rapollo inte är den enda romen där: ”Albert upptäckte 
att där fanns flera vagnar som var likadana som Rapollos. Runt kring vagnarna satt folk i gräset 
och åt eller spelade gitarr. De var svarthåriga allihop, och några hade gula ringar i öronen” (s. 
67). Detta bekräftar bilden av romer som ett kringresande folk. De har alla samlats på ett ställe 
också vilket gör att de skiljs från övriga marknadsbesökare, svenskar. Det gör de ju visserligen 
också med sitt utseende, enligt boken, då alla är svarthåriga och svartögda. 

I boken beskrivs romer som svarthåriga och kriminella.  Kontrasten blir  extra tydlig mot den 
svenske lille pojken Albert, som är en riktig busunge men trots detta aldrig skulle stjäla. När han 
har fått tag på en bondes plånbok, som Rapollo har stulit, letar han länge på marknaden efter 
bonden för att kunna ge tillbaka plånboken till bonden. Att Rapollo är rom, inte har ett ordnat liv 
med fast  bostad och arbete  och troligtvis  kan klassas som underklass  kan nog förklara hans 
utanförskap  från  svenska  samhället.  Utanförskap leder  inte  sällan  till  kriminalitet  vilket  kan 
förklara att han livnär sig som tjuv. Denna förståelse för Rapollo och hans situation finns dock 
inte i boken. Hade man problematiserat romernas situation hade man nog ändå kunnat ha denna 
handling utan att det blir beskt. 

Denna bok bryter mot skolans värdegrund, främst när det kommer till hur romer beskrivs. Skolan 
har ett uppdrag att motverka främlingsfientlighet genom att bemöta denna med ”kunskap, öppen 
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diskussion och aktiva insatser.” (Lgr 11)

2.1. Sammanfattning av analys
Den analys som gjorts på äldre barnlitteratur visar att det finns en hel del i dessa böcker som inte 
passar in i vårt samhälle idag, både bildmässigt samt i text och värderingar. Detta mycket för att 
man tidigare haft en annan syn på människor från andra kulturer vilket säkert till stor del bottnar 
i okunskap. Även om man gillar  till  exempel Pippi Långstrump-böckerna så innehåller dessa 
böcker fördomar om människor från andra kulturer, något som lätt kan uppfattas som stötande.

När  man  utgår  ifrån  intersektionalitet  kan  man  se  att  en  person,  verklig  eller  fiktiv,  är  en 
komplicerad varelse som utgörs av många delar. Bara ras eller kön täcker inte det som utgör en 
människa. Istället handlar det om att väga in flera aspekter av det som gör en person till den 
människa  den  är.  Genom  att  titta  på  en  människa  i  genomskärning  på  det  viset  är  för-
hoppningarna  att  man  ska  se  mer.  Kanske  blir  analysen  lite  snårigare  men  verkligheten  är 
komplex och kan sällan förenklas i bara en term. Med en sådan analys kan man också ta upp 
flera vinklar av en person och förklara utifrån bland annat historiska perspektiv. Bokanalyserna 
visade tydligt att det fanns en del man som lärare bör fundera kring när man väljer barnlitteratur, 
både vad gäller  rasism och genusmönster.  Många böcker innehöll  både rasism och förstärkte 
traditionella  könsmönster.  Dessa  värderingar  var  kanske  en  accepterad  samhällsnorm  då 
böckerna skrevs men det gör det inte mer rätt. Sådana här värderingar är just det skolan och vårt 
samhälle idag försöker motarbeta.  

2.2. Didaktisk analys
Som lärare har man ett stort ansvar vad gäller den litteratur eleverna kommer i kontakt med i 
klassrummet. Det är många saker man måste tänka på vilket litteraturexemplen ovan visar. Det 
kanske mest framträdande i många av barnböckerna som tagits upp är hur människor från andra 
kulturer  skildras.  Det  är  många  gånger  förnedrande  beskrivningar  av  andra  kulturer,  som 
antingen skrämmande eller löjliga. Många av barnböckerna var äldre men det fanns även nyare 
böcker där man kunde skönja liknande tendenser. Detta är dock inte så ovanligt:

I många böcker från 1920- och 30-talen kan man se exempel på tydliga rasistiska inslag. Människor med 
mörk  hudfärg  beskrevs  synnerligen  schablonartat.  De  framställdes  som  mer  primitiva  jämfört  med 
svenskarna. Ofta skildrades hur de ägnade sig åt att dansa och skratta. Sådana tendenser har varit seglivade,  
och vi kan se exempel på dem även i senare litteratur (Kåreland, 2013, s. 150).

Detta handlar om stereotyper. Hinton (2003) tar upp att en förklaring till stereotyper kan vara att 
människan  uppfattar  världen  som för  stor  och  komplex  för  att  hantera.  Dock menar  Hinton 
(2003) att även om skapandet av stereotyper kanske beror på normala, kognitiva processer så 
”kan vi inte förneka att stereotyper faktiskt utgör en felaktig representation” (s. 27).  Frågan är då 
huruvida man som lärare bör låta eleverna komma i kontakt med denna typ av litteratur i klass-
rummet. 
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Att Sverige är ett mångkulturellt samhälle är något vi oftare måste lyfta fram. I varje klassrum 
finns ofta flera olika kulturer och detta måste man som lärare överväga när man väljer litteratur. I 
genusforskningen  har  man  länge  pratat  om  att  barn  vill  kunna  identifiera  sig  med 
huvudpersonen, särskilt pojkar. Kåreland (2013) tar upp detta och beskriver hur det har sett ut i 
barnböcker: ”I ett genusperspektiv är det av intresse att titta på könsfördelningen mellan manliga 
och kvinnliga karaktärer i barnlitteraturen. I bilderböckerna har manliga huvudpersoner länge 
dominerat över kvinnliga” (s. 36). Att manliga huvudkaraktärer har dominerat kan nog mycket 
ha att göra med att pojkar verkar ha ett större behov av en manlig huvudperson än flickor enligt 
Kåreland (2013), även om flickor naturligtvis också har ett behov av att kunna identifiera sig 
med karaktärer. Om man då funderar på den litteratur som verkar läsas i skolor undrar man hur 
elever med invandrarbakgrund identifierar sig i karaktärerna.  Det kan nog vara svårt att som 
elev från Irak eller Etiopien identifiera sig med de blonda, ljushyade från Narnia eller de riktigt 
ursvenska karaktärer som dyker upp i Astrid Lindgrens böcker. Kåreland (2013) tar upp de mest 
vanliga böckerna på förskolor: ”De vanligast förekommande böckerna och författarna i förskolan 
är  Astrid  Lindgren med Pippi  Långstrump och Gunilla  Bergström med böckerna om Alfons 
Åberg” (s. 85). Dessa böcker betraktas som klassiker av många och har på sina egna sätt varit 
positiva  för  bland  annat  brytandet  av  könsmönster.  Tyvärr  får  nog  dock  de  barn  med 
invandrarbakgrund i Sverige svårare att se hur dessa böcker, och då särskilt Astrid Lindgrens, 
kan vara så hyllade. I Pippi-böckerna finns det inslag som är nedsättande mot mörkhyade och 
samhället som Lindgren beskriver är nog långt ifrån det samhälle som många idag växer upp i. 

De senaste åren har främlingsfientliga politiska partier fått mer stöd i Europa. En liknande trend 
kan vi se i Sverige: 

Mångfaldsbarometern för år 2010 visar att kvinnor i större utsträckning än män har mycket goda eller ganska  
goda erfarenheter av att ha personer med invandrarbakgrund som arbets- eller kurskamrater. För året 2010 
blir de goda erfarenheterna av kontakter med invandrare 67,2%, vilket är en minskning jämfört med år 2009 
då siffran var 71%. År 2008 var det mer än 85 procent av svenskarna som hade goda erfarenheter av kontakt  
och samarbete med personer med invandrarbakgrund (Kåreland, 2013, s. 133). 

Svenskars förtroende för personer med invandrarbakgrund sjunker för varje år. Orsakerna är nog 
ganska  komplexa  och  inget  som  kommer  att  avhandlas  här.  Dock  kan  man  fråga  sig  om 
barnlitteratur kan påverka förtroendet åt något håll. Får barn som växer upp med litteraturen som 
analyserats  sämre  förtroende  för  invandrare?  Och  kan  man  förändra  människors  attityd  till 
invandrare med litteratur där de positiva delarna med invandring och andra kulturer tas upp?

Varför lärare väljer den litteratur de gör finns det nog flera skäl till. Stora författare och klassiker 
har lästs i över hundra år i skolan:

Den syn på litteraturens funktion i skolan som var förhärskande vid sekelskiftet 1900 kom i huvudsak att 
dröja sig kvar under drygt första hälften av århundradet. Det var självklart att man i skolan skulle läsa de 
stora och betydande svenska författarna, huvudsakligen verk av manliga författare. (Kåreland, 2013, s. 113)

Många som är lärare idag har alltså själva med stor sannolikhet läst äldre böcker och klassiker 
under  sin skolgång.  En undersökning på en lärarutbildning visar att  även lärarstudenter  idag 
framförallt minns klassikerna: ”Den barnlitteratur som lärarstudenterna minns och tar upp är till 
stor del den klassiska. Elsa Beskow och Astrid Lindgren ligger i topp” (Kåreland, 2013, s. 103). 
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Även om lärarstudenterna inte alltid var positiva till de klassiker som de tvingats läsa var det lite 
annorlunda med högläsningen: 

Dock kan klasslärarens högläsning någon gång ha fastnat i minnet. Bland böcker som i detta sammanhang 
nämns är Gunvor Sehlins Marias lilla åsna, Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Mio min Mio samt 
Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen.  Dessa svenska klassiker kombineras med utländska titlar som 
Michelle Magorians God natt mister Tom, Jules Vernes En världsomsegling under havet och Dumas Greven  
av Monte Cristo (Kåreland, 2013, s. 104). 

Här kan man se att mycket av den högläsning som lärarstudenterna tar upp är av liknande karak-
tär, alltså till viss del klassiker, som den litteratur vi fått fram i vår undersökning. Det handlar 
framförallt om klassiker, både utländska och svenska. 

Det är  dock inte bara klassiker som läses i  klassrummen och kanske man idag läser mindre 
klassiker än förr. Som påvisats tidigare är äldre litteratur inte helt problemfritt att använda. Detta 
påpekar även Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller (2011): ”Läsning av äldre litterära texter i 
klassrummet  upplevs  ofta  som problematiskt  av lärare.  Eleverna  kan ha svårt  att  hantera ett 
ålderdomligt språkbruk och ha för få historiska referenser till det som skildras i texterna” (s. 98).  
Språkbruket kan säkert vara ett problem men ett allvarligare problem är nog bristen på historiska 
referenser. Dels kan antagligen inte eleverna fullt förstå allt som böckerna syftar till. Men inte 
heller  kan  de  förstå  varför  vissa  folkgrupper  och  kulturer  skildras  på  det  sätt  de  gör  utan 
kunskaper om bland annat kolonialismen och slaveriet: 

För en vuxen med det förut omtalade historiska perspektivet är detta inte så farligt, ibland rent av intressant,  
men  jag  hävdar  att  barn  i  stort  sett  saknar  historiskt  perspektiv.  Därför  är  en  ansenlig  del  av  
barnboksklassikerna-   hur  tilltalande de än ter  sig ur  estetisk synpunkt–  farlig  och olämplig barnläsning 
(Hellsing, 1999, s. 62).

Utan  förberedelse  och  kunskap  kan  alltså  vissa  böcker  vara  mycket  svåra  att  använda 
tillsammans med barn. 

Som lärare har man ett stort ansvar för den litteratur man väljer att använda i klassrummet. Det 
är absolut inte tvunget att slänga alla klassiker i papperskorgen och betrakta det som ett sätt att 
sprida rasism. Klassiker kan fortfarande ge oss mycket, trots dess baksidor. Som lärare bör man 
dock vara medveten om en boks innehåll. Författarna menade ofta inte att vara rasistiska utan var 
präglade av dåtidens synsätt. Thorson (1987) diskuterar just också den bild som framkommer i 
äldre litteratur: ”Ofta var den bild av verkligheten man via litteraturen ville föra vidare förenklad 
på  ett  fördomsfullt  sätt  och  en  mer  västerländsk  kultursyn  lyste  igenom i  gestaltningen  av 
främmande folkslag och individer av annan etnicitet” (s. 69). Kanske kan man tycka att de var 
lite inskränkta men å andra sidan var man okunnigare om andra kulturer förr. Man hade inte 
samma möjligheter att möta andra kulturer som man har idag. Som lärare tror vi absolut att man 
kan använda den litteratur som analyserats ovan med en del förberedelser. Framförallt bör man 
samtala med barnen om det sätt som karaktärerna skildras på ur ett intersektionellt perspektiv. 
Man bör ta upp alla de sidor som bildar en människa och förklara varför författaren beskrivit 
karaktären på detta sätt. Att diskutera rasism och könsmönster är att sprida kunskap och på lång 
sikt motverka detta. Denna litteratur kan öppna upp för många bra och viktiga diskussioner. 
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När man som lärare tar in problematisk litteratur i klassrummet är det viktigaste att vara med-
veten  om detta.  Frågan är  då hur  man  som lärare  kan hantera  de  budskap som förmedlas  i 
böckerna?

Är man medveten om att böckerna innehåller sådant som bryter mot skolans värdegrund menar 
vi att det inte är något problem att använda sig av denna typ av litteratur. Att elever faktiskt får 
möta dessa åsikter och tankar i en trygg miljö kan istället vara bra. Rosenblatt (2002) menar att 
våra barn och ungdomar behöver få möta även det komplicerade i vardagen. De behöver få lära 
sig att fundera själva och att veta hur de ska förhålla sig till saker och ting: 

Så snart de faktiska förhållandena visar att hans passivt förvärvade kodex är oanvändbar eller rent av skadlig,  
har han inget annat att hålla sig till. Efter att ha varit beroende av färdiggjorda stöttor kommer han att kastas  
ut i plågsam osäkerhet. En sådan osäkerhet, en längtan efter någon enkel, lugnande formel, gör ungdomen i  
andra länder och ibland i vårt eget land till ett lätt byte för de fiender till demokratin som erbjuder den färdiga  
lösningens bedrägliga bete (Rosenblatt, 2002, s. 108)

Att som lärare tro att man kan dela ut små kunskapspaket är nog att lura sig själv, även när det 
gäller lite känsligare ämnen så som rasism. Elever måste själva få reflektera över sådana frågor 
och diskutera. 

Att använda sig av denna sorts litteratur i klassrummet betyder inte att man som lärare bara ska 
fokusera på det problematiska i boken. När man vill  använda en bok i klassrummet ska den 
kunna  ge  eleverna  något  också,  vilket  många  av  de  böcker  vi  har  analyserat  kan.  Även 
Rosenblatt  (2002)  betonar  att  en  bok  inte  bara  ska  användas  för  att  visa  på  ett  problem: 
”Förståndiga  lärare  har  protesterat  mot  varje  tendens  att  göra  litteraturen  till  bara 
samhällsvetenskapens  tjänare  eller  till  en  samling  dokument  för  belysning  av  moraliska 
problem” (s. 19).  Istället menar vi att man som lärare ska förbereda eleverna om de problem 
man kommer att stöta på innan man börjar att läsa boken. Här har läraren möjlighet att även ge 
eleverna de historiska referenser som är nödvändiga för att förstå varför en författare har valt att 
exempelvis beskriva en person på ett visst sätt. Som lärare är det viktigt att förstå den makt som 
litteraturen faktiskt besitter: 

Litteraturen kan spela en viktig roll i den process genom vilken individen införlivas i kulturen. Precis som det  
lilla barnet  och tonåringen hämtar föreställningar om beteenden och tankar och känslor genom att iaktta 
människorna i deras omgivning, kan de tillägna sig sådana föreställningar genom de upplevelser som böcker  
erbjuder – genom att dela diktarens känslor och idéer, genom att ta del av det liv som levs av människor  
skapade av romanförfattaren, dramatikern eller biografiförfattaren (Rosenblatt, 2002, s. 150).

Att  eleverna  då  kommer  i  kontakt  med  böcker,  där  innehållet  bryter  mot  värdegrunden,  i 
klassrummet är nog mycket  bra. På detta sätt får läraren en möjlighet att  förklara för eleven 
varför något är oacceptabelt  i  vårt samhälle,  fastän det förekommer i en barnbok. Rosenblatt 
(2002) menar att barn, från litteraturen, kan få en uppfattning om vad som är ett acceptabelt 
beteende i vårt samhälle: ”På liknande sätt kan de från sin läsning hämta idéer om vilket slags 
beteende  eller  vilken  typ  av  handling  som värdesätts,  och  de  kan  tillägna  sig  de  moraliska 
normer som förespråkas i olika situationer” (s. 150). Om barnet då läser denna litteratur, som 
förekommit i våra analyser,  på egen hand så öppnas det inte upp för någon diskussion kring 
varför och barnet får heller inga historiska referenser som denne kan knyta till detta beteende. 
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Som lärare kan man alltså hantera de budskap som böckerna förmedlar genom att först, innan 
man låter klassen komma i kontakt med boken, ta upp de problem som finns i boken och som 
bryter mot värdegrunden. Man bör sedan samtala med klassen om varför det ser ut på detta sätt 
och  varför  det  är  oacceptabelt  i  vårt  samhälle.  Detta  hör  även  till  skolans  uppdrag  enligt 
styrdokumenten:  ”Främlingsfientlighet  och  intolerans  måste  bemötas  med  kunskap,  öppen 
diskussion och aktiva insatser” (Lgr 11). Något man måste  vara uppmärksam på som lärare, 
vilket också nämnts tidigare, är att många elever läser fiktionstexter ”som om de vore sanna” 
(Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011, s. 76). Detta bör man arbeta på tillsammans med 
eleverna  och kanske särskilt  vid läsning av den litteratur  som diskuteras  här.  Man måste  få 
eleverna att förstå att det är författarens åsikter och syn på samhället som ofta kommer fram i 
böcker. Detta är nödvändigtvis inte hur samhället ser ut eller hur majoriteten av en befolkning 
tycker. 

Efter att man har läst boken bör man bearbeta boken genom exempelvis diskussion, med fokus 
både på problemen och innehållet. Man kan naturligtvis också arbeta ämnesöverskridande och ta 
in bild eller teater för att bearbeta boken. Boken bör alltså inte bara användas för dess problems 
skull utan även för resten av innehållet. Som tidigare nämnts, i avsnittet didaktisk tillämpning, 
finns det olika sätt att arbeta med litteratur. Många använder sig av Chambers boksamtal, enligt 
Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller (2011), men också Keene och Zimmermans konkreta 
metoder  där  man  lär  sig  att  koppla  texter  till  sig  själv,  till  andra  texter  och  till  omvärlden.  
Litteraturen som tagits  upp i denna uppsats kan dock skapa problem när det handlar  om att 
koppla texten till sig själv. Som nämnts tidigare kallas detta av Mossberg Schüllerqvist och Olin-
Scheller (2011) för olika repertoar och handlar helt enkelt om att avståndet mellan text och läsare 
är för stort. Läsaren kan inte relatera till det som står. En elev som är uppvuxen i ett krigshärjat 
land har nog troligtvis svårt att relatera till Barnen i Bullerbyn som visar ett idylliskt Sverige som 
inte ens finns längre, om det någonsin funnits. Läraren har här ett stort arbete med att ge eleverna 
förförståelse och historiska referenser så att eleven kan använda sig av en lässtrategi utan att 
kollision uppstår.  På detta sätt kan man använda sig av äldre litteratur trots att den bryter mot 
skolans värdegrund. Detta gör att barnen får komma i kontakt med klassiker men också möta de 
problem som finns i samhället och lära sig hur man kan hantera dem. 
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3. Diskussion
Vid analysen framkom det att man i skolan idag ibland använder litteratur som är problematisk 
av olika orsaker. Framförallt handlar det om att böckerna inte är helt förenliga med den värde-
grund som finns i skolan. En värdegrund som betonar just brytandet av traditionella könsmönster 
samt alla människors lika värde. 

Att böckerna inom vissa områden går stick i stäv med värdegrunden som skolans arbete ska 
grundas på betyder emellertid inte att dessa böcker, och andra liknande titlar, inte bör eller kan 
användas i klassrummet. Många gånger visar dessa böcker en historia som vi kanske inte alltid är 
så stolta över. De visar västvärldens syn på andra kulturer under en relativt lång tidsperiod och 
denna syn uppfattar  vi ofta idag som mycket rasistisk. Att beskriva andra kulturer som lägre 
stående och göra narr av dem är rasistiskt, utan tvekan. Däremot kan det finnas förklaringar till 
denna  rasism.  Under  denna  tidsperiod  handlade  det  nog  mycket  om okunskap.  Världen  var 
mindre och länder mer homogena i sin befolkning än de är idag. Man visste helt enkelt inte 
mycket  om kulturer  i  de arabiska länderna och i  Afrika.  På grund av detta  skapades många 
stereotyper. Människan söker alltid att försöka förstå saker och placera dem i fack för att bättre 
förstå sin omvärld och känna sig trygg i sin situation. Den afrikanska befolkningen fick därför 
dels bilden av att vara bestialiska kannibaler men också en bild av att vara idiotiskt glada, trots 
sin fattigdom, och alltid dansandes framför halmhyddorna. Okunskap föder en sorts rädsla som 
lugnas av stereotyper. Skulle man stöta på en person från Afrika visste man vad man kunde vänta 
sig efter att ha tagit till sig dessa stereotyper. På det viset bildas rasistiska stereotyper som vi kan 
chockeras av idag. Även i våra dagar är det ofta okunskap som leder till rasism. 

Klassiker  och  andra  böcker  med  ålderdomliga  värderingar  som  vi  inte  stödjer  idag  kan 
fortfarande vara bra och intressanta att  läsa.  Att ta in dessa böcker i  klassrummet kan skapa 
mycket bra diskussioner kring just genus och rasism, även bland yngre barn. Det farliga med 
sådana  här  böcker  är  om de  tas  in  i  klassrummet  oreflekterat.  Om man  som lärare  kanske 
använder en av dessa böcker som högläsningsbok utan att fundera och reflektera tillsammans 
med  klassen  över  vilka  värderingar  som  faktiskt  genomsyrar  boken.  De  böcker  som  har 
analyserats vet vi inte hur de har använts. Kanske har de använts just på det sätt som vi menar är 
positivt. 

Som tidigare nämnts har ju inte barn samma möjlighet att förstå litteratur som den vana läsaren. 
De saknar dels historiska referensramar men de har också problem med att läsa inom texten. De 
kan inte alltid avgöra huruvida något är sant eller inte. Vad som är fakta och vad som är fiktion. 
Att då läsa en bok med rasistiska värderingar för barnen kan få väldigt negativa följder. Läser 
man som lärare  Albert i Kalleby  utan att  samtala om romer kan ju dessa barn få en mycket 
negativ och schablonartad bild av detta folkslag. Har man inte stött på romer i sitt liv och inte 
heller har strategier för att förstå vad som är sant och inte finns det nog en stor risk att Rapollo  
får representera en hel kultur och befolkning. 

Efter  detta  arbete  menar  vi,  med  en  del  stöd  från  referenslitteraturen,  att  man  som  lärare 
definitivt kan använda sig av äldre litteratur i klassrummet. Egentligen finns det inte jättestora 
begränsningar utan allt handlar om sättet det görs på. Tar man in litteratur i klassrummet som 
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inte stämmer med värdegrunden bör man vara medveten om detta.  Man bör också framhålla 
detta  och  diskutera  det  med  barnen.  Att  gömma den här  litteraturen  är  att  göra eleverna  en 
björntjänst. Dels kanske de stöter på litteraturen utanför klassrummets trygga atmosfär och utan 
att de värderingar som vi anser är negativa diskuteras. Dels tror vi också att man kan beröva 
barnen många bra böcker som har underhållit flera generationer. 
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