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Abstract 
The purpose of this study is to investigate and create a deeper understanding of how the con-

cept of grit is portrayed as a motif in classical children’s literature. Grit can be defined as ”the 

disposition to pursue long-term goals with sustained interest and effort over time” (Duck-

worth et al, 2014, s. 2). The analysis is, among other things, based on Angela Duckworths the-

ories on grit and Ethan Ris’ analysis of the discourse of grit. The study has a perspective of 

literary sociology and applies the mirror theory, which describes how literature mirrors soci-

ety. This is a thesis written within the teacher’s education and therefore the literary connection 

between grit and academic studies will be investigated as well. The questions asked are how 

grit is portrayed in the forming of the characters, and what the connections are between grit, 

social class and gender in the texts. The classical children’s books analyzed are the following: 

Huckleberry Finn, On the Banks of Plum Creek, A Little Princess and Anna All Alone. The re-

sult of the analysis is that the classics have didactic usefulness, both in the school’s work with 

core ethical values and in order to inspire grit. The motif grit seems to appear the most when 

the characters struggle with poverty and is often portrayed as an exercise of self-control. The 

fiction also contains unexpected and interesting depictions of strategies for grit. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med den här studien är att undersöka och skapa djupare förståelse för hur begreppet grit 

framställs som motiv i klassisk barnlitteratur. Grit kan definieras som ”the disposition to pur-

sue long-term goals with sustained interest and effort over time” (Duckworth et al, 2014, s. 2). 

Analysens utgångspunkt är bland annat Angela Duckworths teorier om grit och Ethan Ris dis-

kursanalys av grit. Undersökningen har ett litteratursociologiskt perspektiv och begagnar sig 

av speglingsteorin, som handlar om hur litteraturen speglar samhället. Det här är ett examens-

arbete som skrivs inom lärarutbildningen och därför studeras också vilken koppling grit har 

till studier i litteraturen. De frågor som ställs är hur grit framställs i persongestaltningen av ka-

raktärerna, samt vilka samband som finns mellan grit, social klass och genus i texterna. De 

klassiska barnböcker som analyseras är Huckleberry Finns äventyr, Huset vid Plommonån, En 

liten prinsessa och Kulla-Gulla. Resultatet av analysen är att klassikerna har didaktisk an-

vändbarhet, både i skolans värdegrundsarbete och för att inspirera till grit. Motivet grit tycks 

dyka upp som mest när karaktärerna brottas med fattigdom och gestaltas ofta som ett utö-

vande av självkontroll. Skönlitteraturen innehåller även oväntade och intressanta skildringar 

av strategier för grit.  
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Inledning 
Nu är det ungefär ett år sedan som jag hörde talas om grit för första gången, tack vare en av 

mina handledare från den verksamhetsförlagda delen av lärarprogrammet. Då och där syntes 

det mig som att teorierna om grit förde ihop flera pusselbitar av information till en intressant 

helhet. Dock skulle det dröja ett år (och läsning av forskningsstudier) innan jag vann insikt i 

de olika aspekterna hos den psykologiska egenskapen grit. För trots att grit vid en första an-

blick framstår som en enkel idé baserad på sunt förnuft, är fallet tvärtom. Grit må verka 

okomplicerat, men det är egentligen ett begrepp med mångfacetterade djup – samt en lång 

historia, som är tätt sammanvävd med utbildningsväsendets framväxt. 

Angela Duckworth, som studerat grit en längre tid och publicerat flera forskningsartiklar, de-

finierar grit som ”the tendency to sustain interest in and effort toward very long-term goals” 

(Duckworth, 2018, Research). Med andra ord, att kämpa vidare – dag ut och dag in, år efter 

år – tills alla mål och drömmar är uppnådda. Ord på svenska, vars innebörd ligger nära grit, är 

driv, kämparanda, karaktärsstyrka, gott gry och jävlar anamma (Klingberg 2016). Grit är ett 

intressant begrepp för lärare av flera skäl. För det första är grit en av de egenskaper som bäst 

kan förutsäga lärares yrkesframgångar (tillsammans med livsnöjdhet och optimism, 

Duckworth et. al 2009 s. 545). För det andra letar många skolor efter nya strategier för att 

odla grit hos sina elever, i visshet om att uthållighet leder till goda studieresultat (Bashant 

2014, s. 16) – och ovanpå det drar Forbes slutsatsen att grit är viktigare för karriären än IQ 

(Quast, 2017). I ljuset av ovanstående framstår grit som utbildningspsykologins heliga graal. 

Men bilden av karaktärsdraget grit blir mer nyanserad vid en historisk tillbakablick över hur 

idéerna om grit uppstod.  

Bakgrund 

Under 1800- och 1900-talet blev utbildning och läskunnighet en reell möjlighet för många 

människor i Sverige, Storbritannien och USA, vilka tidigare inte fått gå i skolan (Carey 2012 

s. 160 och Lundgren et al 2012 s. 72–73.) I och med detta fick samhällets övre skikt för första 

gången uppleva konkurrens i yrkeslivet. Enligt Ethan Ris (2015, s. 3) var det då som välbär-

gade föräldrar började oroa sig för huruvida deras söner och döttrar blivit bortklemade – jäm-

fört med drivna barn ur de lägre samhällsklasserna, vilka hade litet att förlora men allt att 
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vinna. Det var därför som internatskolor började marknadsföra sig som spartanska; de hoppa-

des på att tilltala dessa föräldrar, vilka önskade härda sina barn. I samma veva trycktes högar 

med böcker om fattiga och kämpande barn och dessas otroliga klassresor. Böckerna såldes till 

de familjer som hade råd att köpa böcker. Därför var det sällan som gatubarn – vilkas livshi-

storier inspirerat till berättelserna – fick ta del av den uppsjö av motiverande litteratur som 

trycktes. Ris drar slutsatsen att grit är (och alltid har varit) oupplösligt förenat med frågor om 

klass och socioekonomiska förhållanden (2015, ss. 2–6). Därför bör en analys av hur grit 

framställs hos karaktärer i barnlitteratur även ta hänsyn till klassaspekter i böckerna. En sök-

ning efter forskningsrapporter om elevers socioekonomiska förutsättningar uppdagade att 

klassamhället – och analyser av det – är en aktuell fråga. 

Anna Jobér är en av flera forskare som anser att det är dags att börja tala om klasskillnader i 

skolan, samt om hur dessa påverkar elevernas lärande. Lärares examensuppsatser innehåller 

ofta frågeställningar inom områdena genus, hbtq och etnisk mångfald. Det är inte riktigt be-

kvämt att tala om pengar och klass i Sverige. Samhället står dock inför faktum att socioekono-

miska skillnader avgör vilka elever som inkluderas och ses som duktiga och vilka som plågar 

sig igenom skolåren i utanförskap (Jobér, 2015a s. 16–17 och 2015b). Diane Reay (2006, s. 

289), skriver i en av sina forskningsartiklar: ”I would argue that in a social context of growing 

inequalities there is a need to reinvigorate class analysis, not bury it”. I Sverige syns det tyd-

ligt i statistiken över slutbetyg att socioekonomiska faktorer påverkar eleverna väldigt starkt 

(Jobér, 2015a s. 41–43).  

Sedan några år tillbaka larmar Rädda Barnen om att barnfattigdomen är på uppgång. De har 

gjort djupintervjuer med barn, vilka lett till rapporten På marginalen: Vardagen bakom barn-

fattigdomsstatistiken. Rapporten beskriver hur livet kan se ut för barn i Sverige som har det 

svårt ställt ekonomiskt. Barnen kan inte delta i sporter och fritidsaktiviteter, inte följa med 

kompisar ut och äta, inte klä sig på ett sätt som accepteras av jämnåriga, inte förflytta sig med 

buss, inte gå på fester (inga pengar till presenter) och de har ofta inget utrymme där de kan 

studera i lugn och ro. Fattiga elever blir oftare utsatta för mobbning än andra barn (Rädda 

Barnen, 2013, s. 37–39). När nästan allting kostar pengar är det endast biblioteket som är en 

kostnadsfri oas.  
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Barn som växer upp under pressade ekonomiska förhållanden anses ha extra mycket grit 

(Gorman, 2017, s. 25.) Diane Reay beskriver i en forskningsrapport hur elever från arbetar-

klassen upplever att deras lärare ser dem som svagpresterande, och därför tilltalar dem som 

om de vore omänskligt korkade. Eleverna i rapporten blev därmed inte betraktade som starka 

barn med grit. Kan det vara en följd av att skolsystemet är uppbyggt om, av, kring och för me-

delklassen? (Reay, 2006, s. 294, 297–298). Oavsett vilka samhällsgrupper som utformade 

skolan i dess gryningsålder, är det kompensatoriska uppdraget en av de viktigaste uppgifterna 

som lärare har: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritids-
hemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. […] En likvär-
dig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elever-
nas olika förutsättningar och behov. […] Skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen 
(Skolverket, 2011, s. 8). 

 
I sin kvalitetsgranskning från 2010 visar Skolinspektionen hur svenska skolor blivit sämre på 

att genomföra det kompensatoriska uppdraget. I granskningen visade det sig vara mycket van-

ligt att lärare hade olika förväntningar på elever, beroende på deras sociala bakgrund (klass-

tillhörighet). I cirka hälften av de skolor som undersöktes, använde inte heller lärarna elever-

nas bakgrund eller erfarenheter i undervisningen (Skolinspektionen, 2010, ss. 11, 17, 19, 20–

21 och 28.) Då blir de elever som avviker från normen medelklass osynliggjorda i skolan, vil-

ket kan leda till en känsla av värdelöshet (Reay, 2006, s. 297).  

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag undersöka hur grit framställs i persongestaltningen i 

fyra barnboksklassiker - i relation till klass och socioekonomisk bakgrund. Böckerna jag valt 

är Huckleberry Finns äventyr (1884), En liten prinsessa (1905), Huset vid Plommonån (1937) 

och Kulla-Gulla (1945). Analysen baseras på två teser. Den första är att grit är ett återkom-

mande motiv, vilket var aktuellt långt innan Duckworths forskning uppmärksammades. Den 

andra är att social klass påverkar både pojkar och flickor, men att fattiga flickor på grund av 

sin könstillhörighet riskerar att befinna sig i en dubbel utsatthet (Jobér, 2015a s. 37 och 69). 

Barnlitteraturen som analyseras är klassisk och skrevs för omkring hundra år sedan. Kan 

svunna tiders böcker åskådliggöra nutida forskningsteorier om grit och elevers socioekono-

miska förutsättningar? Litteraturanalysen i den här studien är ett försök att fånga aspekter av 
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grit och socioekonomisk status som kan ha existerat i åtminstone ett sekel. Diane Reay (2006, 

s. 291) talar om social klass som utbildningsväsendets ärftliga förbannelse. Om social klass är 

en ärftlig förbannelse för skolsystemet, skulle de klassmönster som uppmärksammas i nutida 

skolforskning också kunna återfinnas i barnlitteratur som skrevs för länge sedan. För blivande 

lärare innehåller uppsatsen viktiga frågeställningar. Endast kunskap om hur fattiga elever 

stämplas och utesluts i skolan kan hindra lärare från att (om än omedvetet) föra mönstren vi-

dare (Reay 2006, ss. 301–302). Forskningsrön om grit är en central del av undersökningen, då 

teorier om grit synliggör styrkan hos ekonomiskt utsatta elever. Lärare har ibland en viss ten-

dens att stirra sig blinda på hur omständigheter i elevernas sociala omgivning förhindrar fram-

gångsrika studier. När lärare tror att deras undervisning inte gör skillnad och att en del elever 

är ”förutbestämda” att inte lyckas, kan kvaliteten på lärarnas undervisning påverkas negativt i 

och med att de ger upp hoppet och slutar anstränga sig (Jobér, 2015a, s. 85–86). Det är ett av 

skälen till att grit är ett angeläget ämne. 

Syfte 

Syftet med den här studien är tudelat. Det främsta syftet är att undersöka hur grit gestaltas hos 

karaktärer i skolåldern i några klassiska barnböcker. Ett sekundärt syfte är att se ifall 

barnböckerna innehåller samband mellan grit och socioekonomiska samt genus-faktorer och 

ifall det kan tillföra några nya kunskaper ur ett didaktiskt perspektiv.  

Frågeställningar 

Analysen av den klassiska barnlitteraturen utgår ifrån följande frågeställningar: 

ñ Hur framställs grit i persongestaltningen av de litterära karaktärerna? 

◦ Hur – och i vilka situationer – synliggörs karaktärers grit?  

◦ Uppvisar karaktärerna grit i förhållande till sina studier? 

◦ Utvecklar karaktärerna grit under historiens gång? 

ñ Vilka samband finns mellan grit och social klass samt genus i texterna?  



 

5 
 

Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen har delats in i två avsnitt. I det första avsnittet redogörs för en 

avhandling om grit, vilken fungerat som katalysator för examensarbetet. Då avhandlingen 

influerade valen av barnlitteratur, ingår även val av litteratur att analysera. I nästa avsnitt 

avhandlas forskning om barns socioekonomiska förutsättningar för lärande, vilket berör 

frågeställningen om social klass samt det didaktiska perspektivet i syftet.     

En katalyserande avhandling och val av skönlitteratur 

Den här studien fick sin första inspiration från avhandlingen Grit: A Short History of a Useful 

Concept (2015). Avhandlingen är en djupgående diskursanalys skriven av Ethan Ris, en 

historiker inom området utbildningspolicys. I texten redogör Ris för hur begreppet grit 

uppstod och hur det har använts i undervisningssammanhang genom tiderna. Att 

uppmärksamma grit är att belysa styrkan hos samhällets mest utsatta människor. Men grit är 

inte ett oproblematiskt begrepp: 

  Grit functions as a proxy for a type of character-building that privilege pre-
vents. When poor children appear in this discourse, they are not the problem 
but rather the romanticized solution. Their status as such is inherently prob-
lematic; it does not simply legitimate hardship, it celebrates it. (Ris, 2015, s. 
2). 

Då och då väcks en diskurs till liv som säger att människor blir karaktärsstarka och fram-

gångsrika av att kämpa i motvind. Under historiens gång har det hänt att styrande samhälls-

grupper använt den här diskursen som ursäkt för att inte hjälpa de som är nödställda och fat-

tiga. Diskursen förkunnar att eftersom människor utvecklar grit av att vara utblottade, är det 

en god gärning att fortsätta låta dem vara det (Ris, 2015, ss. 2 och 11–12). Statistiken talar 

dock emot den här formen av retorik: de flesta som befinner sig i socioekonomiska svårig-

heter påverkas så starkt negativt av sina omständigheter, att de inte klarar att gå vidare till 

högre studier (Skolinspektionen, 2010, ss. 10–11 och Reay, 2006, ss. 290–291). Men historier 

om fattiga föräldralösa har ändå setts som pedagogiskt användbara - för att motivera medel-

klassens och överklassens barn till flitiga studier. Av alla de motiverande grit-historier som 

publicerats, finns det en som anses ha särskilt hög litterär kvalité. Det är Mark Twains Huck-

leberry Finns äventyr. Ris beskriver Huckleberry Finn1 som ett perfekt exempel på motivet 

                                                
1 Huckleberry Finn är bokens engelska originaltitel och Huckleberry Finns äventyr är den svenska titeln. 
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grit i skönlitteratur samt ”The most famous example of the poor but gritty child” (Ris, 2015, 

ss. 3–4).  

Då Ris avhandling är en historisk diskursanalys och inte en litteraturvetenskaplig undersök-

ning, vore det intressant att göra en närläsning av Huckleberry Finns äventyr utifrån teorier 

om grit och social klass. Därför är den första bok som jag valt att analysera Huckleberry Finns 

äventyr. Alla de böcker som Ethan Ris beskriver som stilbildande inom genren grit-motiv-lit-

teratur, har pojkar som huvudpersoner. Just därför bör de övriga böckerna som ingår i studien 

ha kvinnliga huvudpersoner: för att se ifall grit gestaltas olika beroende på om karaktären är 

pojke eller flicka, samt för att möjliggöra analyser av intersektionalitet. Dessutom bör alla 

böckerna vara skrivna för minst 50 år sedan. Att applicera nutida forskning på äldre litteratur 

skulle göra det möjligt att urskilja ”ärftliga förbannelser” i relation till grit och social klass. 

Då examensarbetet har en didaktisk inramning och grit är särskilt relevant i förhållande till 

studier, bör karaktärerna gå i skolan/vara i skolåldern. En följd av att examensarbetet skrivs 

inom lärarprogrammet är också att skönlitteraturen bör finnas översatt till svenska. Roma-

nerna ska kunna läsas av elever i den svenska skolan, samt kunna användas av lärare i under-

visning. Samtidigt vore det intressant med skönlitteratur från lite olika länder, då grit framstår 

som ett internationellt motiv (i västvärlden, i alla fall). Med dessa kriterier i åtanke, valdes En 

liten prinsessa (1905, Storbritannien), Huset vid Plommonån (1937, U.S.A.) och Kulla-Gulla 

(1945, Sverige) som sällskap åt Huckleberry Finns äventyr. Sist men inte minst uppstod frå-

gan huruvida böckerna är lämpliga för elever som går i årskurs Fk-3. Då dessa fyra titlar alla 

är barnlitterära klassiker, skulle jag vilja argumentera för att de är passande – om än för den 

senare delen av lågstadiet och för mellanstadiet.   

Socioekonomiska förutsättningar 

Forskaren Anna Jobér skriver om hur ord som arbetarklass, medelklass och överklass kan 

väcka starka känslor. Oavsett vilken klass personer identifierar sig med, kan de uppleva sig bli 

anklagade för att vara på ett särskilt, stereotypt sätt. Få önskar bli insorterade i ett socialt 

skikt. Lärare kan ha svårt att ens säga ordet klass, eftersom de är rädda för att stämpla sina 

elever. Men trots att de inte säger ordet, visar upprepad forskning att lärare för det mesta har 

lägre akademiska förväntningar på elever från arbetarklassen. Så trots att klass är ett laddat 

begrepp, behöver vi det för att synliggöra processer som annars förblir osynliga. Det går inte 
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att analysera en företeelse utan att ha ett språk att beskriva den med (Jobér, 2015a s. 31, 87–

88). Anna Jobér beskriver också skillnaden mellan socioekonomisk status och social klass. 

Kort sagt handlar socioekonomi i skolan om föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation, 

samt ifall eleven har en eller två vårdnadshavare. Allt detta påverkar hur mycket inkomster 

familjen har att röra sig med. Socioekonomiska förutsättningar/status är ett bra begrepp för 

stora, statistiska analyser av ett land eller en kommun, men inte för individer. Jobér förklarar 

att statistiska siffror inte tar ”hänsyn till en elevs speciella omständigheter, sammanhang och 

kontext” (2015a, s. 26–29). Till exempel kan individer med höga inkomster också ha höga 

skulder och olika slags beroenden som slukar pengar.  

Det är därför vi behöver begreppet social klass. Social klass kan inte definieras utifrån 

enskilda faktorer som utbildningsnivå, kön, etnicitet, ålder, inkomst eller hur bra någon är på 

att skaffa sig resurser. Istället handlar det om komplicerade sammanhang. Social klass är som 

en skuggteater – helt osynlig tills ett ljus lyser på den mot en bakgrund. För att kunna 

analyseras behöver den uppmärksammas: för att bli sedd behöver den en kanvas att avteckna 

sig mot. I det verkliga livet är kanvasen klasskompisarna och samhället som omger eleven. 

Elever jämför sig med varandra och blir (vare sig de vill det eller inte) jämförda med andra. 

Det är därför vi kan tala om fattigdom, trots att Sverige inte är ett utvecklingsland. Jobér 

beskriver fattigdom som något relativt: ”Barn blir fattiga i det sammanhang där de finns, där 

de lever och där de ska utvecklas” (2015a, s. 30–33). Ett konkret exempel på det här är när 

elever inte har råd att delta i sporter på fritiden, som sina klasskompisar. Dessa elever blir 

fattiga i relation till sina jämnåriga, eftersom de utestängs från sociala sammanhang som 

andra barn är del av. En analys av skönlitteratur (som i den här studien) skulle kunna 

frambringa fler konkreta exempel. Jobér sammanfattar: 

 

Vilken social klass en människa kan sägas ha, tillhöra eller skapa beror på: 

*    Sammanhang och innehåll 

*    Vad resurser gör och skapar i ett visst sammanhang.  

(Jobér, 2015a, s. 33). 

 

En god nyhet är att lärare kan mildra påverkan av elevers socioekonomiska omständigheter. 

Till att börja med behöver lärarna vara medvetna om den så kallade klasseffekten, vilken går 
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ut på att elever – när de får välja själva – ofta väljer att vara i samma grupp som elever vilka 

delar deras egen klassbakgrund. Det vill säga elever som har en liknande klädstil, 

fritidsintressen och hemmiljö. Det här leder till att de hamnar i en sorts bubbla, där de enbart 

samverkar med personer som har liknande erfarenheter som de själva. Då mister de också 

möjligheten att vidga sina vyer. Lärare bör tänka över hur de sätter ihop elevgrupper, samt låta 

bli att ge eleverna ansvaret för gruppernas sammansättning (Jobér, 2015a, s. 78–79).  

Samtidigt är det viktigt att läraren lyckas förmedla klart och tydligt att hela klassens lärande 

ökar när alla ”är med på tåget”. Det här är ett budskap som riktas särskilt till de 

högpresterande eleverna. Istället för att vara nedstämda över att ha blivit indelade i samma 

grupp som lågpresterande klasskompisar, bör de se det som ett gyllene tillfälle att hjälpa sina 

klasskompisar att avancera. För då kommer även lärarens undervisning att kunna röra sig 

framåt fortare och gå djupare in i svåra detaljer (vilket de högpresterande önskar). Jobér har 

funnit att elever har god vilja att stödja och vara vänliga mot varandra, bara läraren visar dem 

hur och varför. Samhället må ha ett värdesystem designat utifrån materiella ägodelar, men i 

klassrummet ska det enda värdefulla vara att vara en snäll och inkluderande kompis (Jobér, 

2015a, s. 83, 120–121).  

Skälet till att texten börjar röra sig in på området högpresterande/lågpresterande är att det har 

visat sig finnas en koppling mellan samhällsklass och grad av prestation. Detta har flera 

förklaringar. För det första att elever från de övre samhällsklasserna ofta får ett språkligt och 

kulturellt försprång redan i förskoleåldern. Enligt Jobér beror det på att barnens föräldrar 

oftast är mycket drivna. Till exempel leker de gärna språklekar och löser matteproblem med 

sina barn på fritiden. Det får följden att barnen kan framstå som mer begåvade redan vid 

skolstarten. Det betyder inte att de är det, bara att de har fått andra förutsättningar. För det 

andra har de här föräldrarna höga förväntningar på vad barnen ska åstadkomma i skolan och i 

yrkeslivet. (Jobér, 2015a, ss. 63–66 och 98–99). John Hattie kallar ”Lärarens förväntningar” 

för en avgörande faktor och rankar den som effektiv i sin tabell över effektstorlekar (Hattie, 

2012, ss. 189 och 313). Lärare tycks snappa upp att föräldrarna har höga förväntningar och då 

får de också själva höga förväntningar - vilket leder till att priviligierade elever möts av 

dubbelt höga förväntningar. Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för alla elever är att göra 

det medvetna valet att ha höga förväntningar på dem allihop, och sätta ribban högt för 

undervisningen. En hög ribba i kombination med goda didaktiska verktyg skapar goda 
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chanser att lyckas för hela klassen (Jobér, 2015a s. 94). En till effekt av medel- och 

överklassföräldrars höga förväntningar är att även när barnen är lågpresterande och inte har så 

bra betyg, tenderar de att välja svåra och teoretiska utbildningar (Jobér, 2015a s. 53).  

Teori och metod 
I det här avsnittet beskrivs några teorier som studien tar avstamp i. De teoretiska 

utgångspunkterna är indelade i tre områden: litteratursociologi, intersektionalitet och teorier 

från forskningen om grit. 

Litteratursociologiska teorier 

Litteratursociologi är ett brett och interdisciplinärt fält, som gärna samverkar med sociologi 

och historia. Litteratursociologin kan beskrivas som ”en strävan att systematiskt analysera 

relationerna mellan skönlitteratur och samhälle” (Svedjedal, 2012, s. 78). Ofta finns ett 

intresse för teorier om klass och genus, samt hur skönlitteraturen skildrar dessa frågor. 

Forskare med litteratursociologisk inriktning kan ha mycket olika åsikter, men gemensamt för 

dem alla är att de studerar hur samhället syns i litteraturen, samt vilka värderingar och idéer 

som litteraturen för ut i samhället (Svedjedal, 2012 ss. 78–79). De olika synpunkterna som 

forskarna har, kan bero på att litteratursociologin har ett antal grundteorier – som ibland 

strider mot varandra. Det är upp till enskilda skribenter att välja vilka teorier de vill utgå ifrån. 

Den här uppsatsen tar avstamp i ett par av de mest förekommande teorierna som fältet har att 

erbjuda. Den första är speglingsteorin, som går ut på att litteraturen speglar samhället vare sig 

det var författarens avsikt eller ej. Speglingen kan vara uppenbar, men det kan också vara så 

att det intressanta ligger i det som inte speglas – det som förtigs och lämnas mellan raderna. 

Det är på grund av speglingsteorin som det är relevant att göra en litteraturvetenskaplig analys 

av hur grit gestaltas och vilka samband grit har med social klass. Därför att enligt 

speglingsteorin så speglar skönlitteraturen samhället, vilket innebär att den gestaltning av grit 

som finns i litteraturen kan ha något att säga om den verkliga världen. Sedan finns teorier om 

materialism, som handlar om hur materiella tillgångar (eller brist därav) påverkar vad 

människor gör. Då analyseras gärna vilken inställning till klass som kan spåras i litteraturen. 

(Svedjedal, 2012 ss. 85–89). En litteratursociologisk infallsvinkel kan vara särskilt lämplig 

vid studier av barnlitteratur, eftersom litteratursociologin alltid intresserat sig för litteraturarter 
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som marginaliserats av olika skäl. Litteratursociologer analyserade barnböcker långt innan 

dessa blev populära i den övriga forskarvärlden (Svedjedal, 2012 s. 89). 

Intersektionalitet 

Ett intersektionellt perspektiv innebär att se till alla delar som formar helheten. Det enklaste 

sättet att beskriva vad intersektionalitet är, är genom ett konkret exempel på hur olika faktorer 

kan påverka varandra. En kvinna i USA är inte bara kvinna: hon kan vara kvinna, överklass, 

medelålders, blind och från Asien. Det är många delar som har inflytande på hennes liv. Tre 

av dem kan leda till att hon utsätts för diskriminering: att hon är kvinna, att hon har en 

funktionsvariant2 (i det här fallet blindhet) och att hon tillhör en etnisk minoritet. I Bara 

funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet beskriver Grönvik och Söder hur 

intersektionalitetsbegreppet uppstod: 

 
Inom feminismen finns sedan gammalt en diskussion om förhållandet mellan 
klass och kön. Frågan har gällt just hur dessa samspelar med varandra. Vad 
har t.ex. medelklassens kvinnor gemensamt med arbetarklassens kvinnor? Är 
det mer som förenar dem (genom att de har samma kön) än som skiljer dem 
åt (genom att de tillhör olika samhällsklasser)? Vad som förefaller nytt idag 
är att intersektionalitet likställs med ett bredare helhetsperspektiv. Det är inte 
bara två dimensioner att ta hänsyn till, utan flera dimensioner anses vara 
centrala för att förklara människors livssituation (Grönvik & Söder, 2008, s. 
10). 

 

Också den här skönlitterära analysen kommer väga in alla de många omständigheter som 

omger de litterära karaktärerna: genus, ålder, etnicitet, kön, klass, funktionsvarianter. Ålder är 

en intressant variabel vid läsning av barnlitteratur. Nikolajeva nämner ”aetonormalitet”, vilket 

står för den ”vuxne som norm och barnet som avvikelse” (Nikolajeva, 2017, ss. 28–29). När 

vuxna har tolkningsföreträde och bestämmer vilka regler som ska gälla, händer det lätt att 

barns röster tappas bort och inte blir hörda (Nikolajeva, 2017, s. 29). Samtidigt har den här 

studien vissa likheter med de ursprungliga, feministiska undersökningarna. Framställs de 

litterära karaktärerna som att deras livsmöjligheter påverkas mest av deras klasstillhörighet, 

eller av deras kön? Är det mer som förenar Huckleberry Finn, Kulla-Gulla, Laura och Sara 

(genom att de alla upplever klassamhällen) än som skiljer dem åt (att de har olika kön)? Detta 

                                                
2 Funktionsvariant är ett ord som håller på att ersätta ordet funktionsnedsättning. 
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är inte en av de centrala frågeställningarna, men det går inte att genomföra en analys av klass 

utan att väga in alla de andra delarna runtomkring.  

Teorier om grit 
 

Grit is the disposition to pursue long-term goals with sustained interest and 
effort over time […] The notion that sustained effort and focused interests 
are distinct from talent but equally vital to success has been discussed in the 
psychological literature for well over a century (Duckworth et al, 2014, s. 2). 

 

Angela Duckworth et al framhåller i forskningsrapporten The grit effect: predicting retention 

in the military, the workplace, school and marriage att grit handlar om idéer som funnits 

länge. Nämnda rapport var en stor forskningsstudie som sträckte sig över flera områden och 

när den publicerades år 2014 blev grit ett världsfenomen. Resultaten visade att grit var den 

starkaste faktorn – starkare än intelligens, BIG-five personlighetsdrag och fysisk form – som 

medverkade till att de olika deltagarna klarade sin militärutbildning, fortsatte jobba som för-

säljare, tog examen från high school och att män stannade kvar i sina äktenskap. Effekterna av 

grit hade inget med personernas kön att göra, förutom när det gällde att fortsatta vara gift. 

Män med grit hade hållbara äktenskap – med kvinnor fann forskarna inget samband mellan 

äktenskapets längd och personens kön. Militärerna i undersökningen gick en tuff special-

styrke-utbildning och tillhörde alla kategorin högpresterande (i sina akademiska betyg). Skol-

eleverna däremot kunde klassas som lågpresterande, emedan de alla gick på en statlig high 

school i Chicago. Men grit var en lika stor faktor för framgång både för de högpresterande 

och de lågpresterande (Duckworth et al, 2014, ss. 1&10).  

Dock så fann Duckworths team ett mycket starkt samband mellan elevers socioekonomiska 

förhållanden och minskad sannolikhet att ta examen. I USA är skolluncherna endast gratis för 

barn till låginkomsttagare. Därför tittade de på vilka barn som fick gratis lunch för att veta 

vilka som kom från ekonomiskt utsatta familjer (Duckworth et al, 2014, s. 6). Skulle det be-

tyda att fattiga barn har lägre grit, eftersom de har en minskad sannolikhet att ta examen? Det 

är en slutsats som närmar sig diskursen att låga akademiska resultat har sitt ursprung i ”en 

kultur av fattigdom” och inte i svåra levnadsförhållanden (Ris, 2015, s. 10). Samtidigt är ut-

blottade, nödställda barn själva symbolerna för grit, sedan lång tid tillbaka (Ris, 2015, ss. 7–

8). När Duckworth blev intervjuad av förlaget Scholastic fick hon frågan ifall det finns en fara 
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att människor översimplifierar hennes idéer. Svaret hon gav var “If we have stirred a conver-

sation about effort and the tremendous importance of sustained effort over time to doing well, 

that is worth the potential risk to me” (Russo, 2014). På sin hemsida förtydligar Duckworth 

vad brist på grit är: ”not to pursue anything in a committed way” (Duckworth, 2018). Hon för-

klarar vidare att grit ofta innebär ett starkt fokus på en enda sak, eftersom varje människa har 

begränsat med tid och energi. Huruvida någon är bra på att studera säger inget om personens 

grit ifall grundläggande behov är ouppfyllda. En person som har fullt upp med att överleva, 

uppvisar mängder med grit i en engagerad strävan efter mat och husrum för dagen. Duck-

worth sammanfattar med att säga: “I know that a child who comes to school hungry, or 

scared, or without glasses to see the chalkboard, is not ready to learn. Grit alone is not going 

to save anyone.” (Duckworth, 2018). 

Närläsning och analysverktyg 

En metodisk utgångspunkt i analysen av de fyra barnboksklassikerna är närläsning. Vid när-

läsningen kan Duckworths så kallade Short Grit Scale vara till stor hjälp med tydliga exempel 

på hur grit versus brist på grit ser ut. Enligt den här skalan karaktäriseras personer med grit av 

att de inte tappar modet av motgångar, samt att de jobbar hårt, är flitiga och avslutar sådant de 

påbörjat. En brist på grit kännetecknas av kortvariga intressen, samt av att sätta upp ett mål 

och sedan följa ett annat mål. Bristande grit uttrycks också i svårigheter att behålla fokus på 

projekt som tar mer än några månader att avsluta, samt att lätt bli distraherad till att börja på 

nya projekt innan de nuvarande är avslutade (Duckworth, 2007).  

 

Grit tycks inte påverkas av kön, men däremot av ålder och livserfarenhet. Barn och unga har 

ofta många olika intressen, då det är så mycket som är nytt för dem att prova. Vuxna tenderar 

däremot att ha mer stabila intressen och en större psykologisk mognad överlag (Duckworth & 

Quinn, 2009, s. 169). Trots att graden av grit i viss mån påverkas av ålder, har de poäng som 

barn får på Grit Scale visat sig kunna förutspå deras provresultat i skolan. Sist men inte minst 

karakteriseras grit av förmågan att fortsätta kämpa trots brist på positiv feedback (Duckworth 

& Quinn, 2009, s. 166 och 170). 
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Analys 
Analysen är indelad i två delar. Den första delen handlar om hur grit framställs i gestaltningen 

av karaktärerna, och där är barnboksklassikerna uppdelade efter titel. Den andra delen redogör 

för motiv av social klass, genus och grit som återfinns i barnlitteraturen. I den delen 

analyseras de fyra böckerna tillsammans. 

Hur grit framställs i gestaltningen av karaktärerna 
 

Huckleberry Finns äventyr 

Huckleberry Finns äventyr av Mark Twain handlar om en föräldralös pojke vid namn 

Huckleberry (eller Huck) Finn. Boken utspelar sig direkt efter händelserna i Tom Sawyers 

äventyr (Twain, 1876). I Tom Sawyers äventyr finner Huck och hans vän Tom en stor skatt, 

som förvaltas åt dem av en domare tills de blir myndiga (s. 30). I början av Huckleberry Finns 

äventyr bor Huck hos en änka som tagit honom till sig som en son (s. 7). Från att befunnit sig 

i samhällets utkant och sovit i skogen i en tunna, börjar Huckleberry nu vänja sig vid att sova i 

en säng och gå till skolan om dagarna. Han börjar rentav tycka om det, men då bryts friden av 

att Huckleberrys alkoholiserade och våldsamme far dyker upp. Fadern motsätter sig att änkan 

uppfostrar hans son och att han inte heller får tillgång till sonens pengar (s. 25–29). Han rövar 

därför bort Huck och spärrar in honom i en timmerstuga långt inne i skogen. Huckleberry 

lyckas fly från stugan och beger sig nerför Mississippifloden i en liten båt. Strax träffar han på 

Jim, en slav som kommer från samma stad som han själv. Jim har rymt, då han hört att han 

skulle bli såld till slavägare som bor långt nedåt Mississippifloden (s. 47–49). Försäljningen 

skulle separera Jim från hans familj för alltid. Ett centralt tema i boken är slaveriet och hur 

Huck, som indoktrinerats i att se på Jim som någons ägodel (som om denne vore en ko eller 

en hund), börjar se Jim som människa istället. I och med detta gör protagonisten Huckleberry 

uppror mot samtidens normer och fattar det starka beslutet att följa sin egen inre övertygelse 

om vad som är rätt och fel. Under sin resa nedför floden upplever Huck och Jim en mängd 

olika äventyr. Boken slutar lyckligt med att Jim är en fri man och att Huckleberry tänker dra 

vidare mot Indianterritoriet.  

Huckleberry Finn uppvisar stora mängder grit redan på de allra första sidorna av boken, när 

hans far plötsligt dyker upp och hotar att slå honom ifall han går i skolan: 
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Om jag ser dig ränna runt den där skolan igen, så – hör du det? Din mor 
kunde inte skriva, och inte läsa heller, inte så länge hon levde. Och ingen an-
nan i din familj så länge de levde. Jag kan inte läsa. Då ska du inte spela vik-
tigpetter. […] Jag ska hålla ögonen på dig. Om jag ser dig i närheten av den 
där skolan ska jag spöa dig. (s. 26, författarens kursiv.) 

 
Huckleberrys grit synliggörs när han går till skolan i alla fall, dag efter dag: 

Han lyckades fånga mig och spöa mig ett par gånger, men jag gick i skolan i 
alla fall, och för det mesta slank jag ur hans grepp eller sprang helt enkelt 
fortare än han. Förut hade jag skolkat ibland, men nu tyckte jag att jag måste 
visa farsan. (s. 30).  

 

Därmed går det också att hävda att protagonisten Huckleberry uppvisar grit i förhållande till 

sina studier, åtminstone så länge den sortens lärande som skolan kan erbjuda utgör ett mål för 

honom. I slutet av boken siktar Huckleberry mot nya horisonter och väljer en framtid som inte 

tycks innehålla studier: 

Men jag skulle tro att jag drar vidare till Indianterritoriet innan de andra blir 
klara att följa med, för tant Sally tänker adoptera mig och sivelisera mig och 
jag står inte ut med det. Jag har varit där förr. (s. 296). 

 

Tant Sally är en släkting till Huckleberrys vän Tom Sawyer. Både Huck och Tom har bott hos 

henne ett tag och Huck har trivts där. Så vad får honom att välja bort ett ”siveliserat” liv i 

trygghet och bekvämlighet för ett liv under bar himmel? Under berättelsens gång bor 

Huckleberry Finn inomhus tillsammans med andra människor flera gånger, men det slutar 

aldrig väl. Först bor han hos änkan och börjar precis känna sig trygg, när han kliver in på sitt 

rum och får se fadern sitta där (s. 24). Sedan hålls han instängd i timmerstugan av sin far. Där 

blir Huckleberry slagen med käpp tills han har blåmärken över hela kroppen och även jagad 

med kniv när fadern är full och hallucinerar (s. 36). Under flodresans gång träffar Huck den 

fina familjen Grangerford, som låter honom bo hos dem. Grangerfords är en stor och vänlig 

familj och de har ett underbart hemtrevligt och ombonat hus. Huckleberry skildras som att han 

stortrivs: ”Det kunde inte ha blivit bättre. Och vilken mat man fick, och mat i skäppevis!” (s. 

110.) Huck blir även god vän med Buck - en av familjens söner som är i hans egen ålder, och 

som han delar rum med (s. 105). Idyllen slås i spillror när nästan hela familjen Grangerford 

mördas i en släktfejd med en annan familj. Huckleberry ser hur Buck jagas till döds: när Buck 

försöker fly ner i floden, förföljd av flera vuxna män på hästar, blir han skjuten (s. 120). Huck 

lyckas hitta Jim och de fortsätter sin färd nerför Mississippifloden: 
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Vi sa att det faktiskt inte fanns något bättre hem än flotten. Andra ställen 
kändes alltid trånga och kvävande, aldrig en flotte. Man känner sig ledig och 
fri och frejdig ombord på en flotte. (s. 122.) 

 

Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att Huckleberry väljer bort en framtid som innehåller 

studier, därför att en sådan framtid också innebär ett liv inomhus. Inomhusmiljöer framställs 

alltid som otrygga för Huckleberry Finn, men på flotten skildras han som att han upplever en 

känsla av frid (s. 124). Det är alltså inte brist på grit som för protagonisten Huckleberry bort 

från skolan – en viktig distinktion, eftersom grit så ofta kopplas till studieresultat.  

Grit framställs även i gestaltningen av Huckleberry på så vis att han är beredd att vänta lång 

tid för att uppnå önskade resultat. Ett exempel är när Huck, efter att ha rymt från 

timmerstugan och iscensatt sin egen död, uppehåller sig en tid på Jacksons ö. Då ser han en 

färja som långsamt flyter förbi ön: 

Och där kom färjan flytande, fylld med folk. Nu visste jag vad som var på 
färde. ”Booom!” Jag såg den vita röken pressas ut från sidan av färjan. Ni 
vet, de avfyrade en kanon tätt över vattnet för att få min döda kropp att glida 
upp mot ytan. Jag var ganska svulten nu men kunde inte göra upp eld 
eftersom någon kunde se röken från mitt bål (s. 43). 

 

Ibland är Huck tvungen att vänta hela eller halva dagar innan det är tryggt för honom att laga 

mat och äta. Han tar inga risker, utan väntar alltid den tid han behöver. När Huckleberry ser 

vad han måste göra för att vara fri och trygg, då gör han det, oavsett hur obekvämt det är i 

stunden. Det är tack vare långsiktigt tänkande – och långsiktig grit – som Huck lyckas ta sig 

ur så många kniviga situationer. Ett till exempel är när Huckleberry och Jim får dras med de 

två lurendrejarna ”Hertigen” och ”Kungen”, vilka envisas med att åka med på deras flotte. 

Huck skildras som att han snabbt förstår att det är två skurkar, men han agerar ovetandes i 

deras närvaro och röjer inte sin visshet med en min (s. 130). Det är ett strategiskt beslut, 

grundat i insikten om att han är säkrare ifall han spelar ovetandes.   

Grit kännetecknas som sagt av förmågan att fortsätta kämpa, trots frånvaro av positiv 

feedback. Huckleberry har fått höra att den som hjälper slavar att fly kommer att hamna i 

helvetet. Då och då framställs Huck som att han brottas med stark ångest, därför att han tror 

sig vara en dålig person. I slutet av boken förråder och säljer ”Kungen” Jim till några 

människor i en stad. Huckleberry skriver ett brev till fröken Watson (som var Jims ”ägare”) 

för att berätta var Jim är så att försäljningen ogiltigförklaras och hon kan hämta hem honom. 
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För om Jim nu måste vara slav, borde han få vara det i närheten av sin fru och sina barn. Men 

sedan ändrar Huck sig och bestämmer sig för att inte skicka brevet. Det är då han gestaltas 

som att han väljer ett liv fullt av grit: en livsväg i stort sett utan positiv feedback från sin 

samtid. Det är följden av att hjälpa en man som samhället räknar som slav:  

Och jag kom att tänka på vår färd nerför floden, och på Jim som jag hängde 
ihop med dygnet runt, ibland i oväder, ibland i månsken, hur vi bara flöt och 
pratade och sjöng och skrattade. Men på något sätt kunde jag inte hitta något 
som gjorde att jag förhärdade mig mot honom. Bara den andra sortens 
tankar. Jag tänkte på hur han tog min nattvakt efter sin egen vakt, utan att 
väcka mig, bara för att låta mig sova. Eller hur glad han var när jag kom ut 
från dimman. Eller när jag hittade honom i träsket, där uppe där de hade sin 
familjefejd – och andra gånger också i samma stil, och hur snäll han jämt var 
mot mig och kallade mig för vännen min och gjorde allt som han kunde hitta 
på för att vara mig till lags, och till slut råkade jag tänka på den där gången 
då jag frälste honom från de där männen genom att berätta att vi hade 
kopporna ombord och han blev så tacksam och sa att jag var den bäste vän 
som gamle Jim någonsin hade haft, och att jag var hans enda vän i världen 
nu – och just då råkade jag vända huvudet och fick syn på brevet igen.  

Det var hårda bud. Jag lyfte brevet och höll det i min hand och jag darrade i 
hela kroppen för jag visste att nu fick jag bestämma mig för all framtid. Jag 
grunnade en god stund medan jag liksom höll andan och sedan sa jag till mig 
själv: 

”Kör till, då får det bli helvetet då” – och rev brevet i bitar (ss. 218–219). 

 

Ovanstående citat väcker frågan om det kanske är karaktären Jim som gestaltas som mest 

”gritty”. Förutom att Jim är en trygg och omtänksam vuxen, som tar Hucks nattvakt och låter 

bli att sova själv, framställs Jim genomgående som att han uthärdar otroligt mycket med ett 

oändligt tålamod. Det är ont om vuxna förebilder i Huckleberry Finns äventyr, men Jim 

skildras som mycket viktig för Huck. Efter att ha rivit brevet i bitar bestämmer sig Huck för 

att befria Jim – och att göra det som han själv känner är rätt, för resten av sitt liv, även om det 

skulle innebära att han kommer till Helvetet. När Huck avslutar sin berättelse har han till fullo 

lärt känna sin inre styrka. Så kanske går det ändå att säga att Huckleberrys grit framställs som 

att den utvecklas under historiens gång. Sven Christer Swahn, som översatt Huckleberry 

Finns äventyr från engelska till svenska, drar följande slutsats: ”Som samhället ser ut, säger 

Mark Twain, måste man skapa sin egen moral, stå utanför, vara laglös eller lyda egna lagar; 

undvika stränderna.” (s. 300). Det, om något, kräver grit. 
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Huset vid Plommonån 

Huset vid Plommonån, eller On the Banks of Plum Creek (ursprunglig titel), publicerades för 

första gången år 1937. Författaren Laura Ingalls Wilder föddes 1867 i U.S.A. och skrev först 

en självbiografi som hette Pioneer Girl. Självbiografin handlade om hennes uppväxt i en ny-

byggarfamilj och var riktad till vuxna läsare. Pioneer Girl finns utgiven nu, men Ingalls Wil-

der hade svårt att få den publicerad i början av 1900-talet. Vad som istället gavs ut var en se-

rie böcker för barn, baserade på Pioneer Girl men anpassade till en ung läsarkrets och om-

skrivna i tredje person (Screech, 2018, ss. 109-110). Hela serien med barnböcker brukar kallas 

för Lilla huset på prärien, efter bok nummer två i serien. Huset vid Plommonån är den tredje 

boken, och valdes till den här litteraturstudien eftersom protagonisten Laura börjar skolan i 

den. Familjen Ingalls – pappa Charles, mamma Caroline, storasyster Mary, Laura som är 7–8 

år och lillasyster Carrie – söker sig västerut och slår sig ner i en jordkula vid stranden till 

Plommonån. I närheten av deras boplats finns en småstad, där flickorna går i skola och sön-

dagsskola. Berättelsen utspelar sig under några år och skildrar familjens dagliga liv, under det 

att de bygger ett nytt hus och försöker odla vete. Laura och hennes familj får utstå en hel del 

umbäranden, så som snöoväder, fattigdom, gräshoppor som äter all växtlighet, en präriebrand 

och översvämningar. Grit är ett starkt motiv i Huset vid Plommonån. Därför är det tänkvärt att 

recensioner av Pioneer Girl kallar den för en ”gritty memoir” (Churchwell, 2015 och Malo-

ney, 2014) och betonar att den är mer gritty än Lilla Huset på Prärien-böckerna. Det som ska-

lats bort från barnböckerna är stöld, alkoholism, otrohet, samt kvinnomisshandel (Screech, 

2018, ss. 109–110). Med andra ord var den verkliga Laura Ingall Wilders liv mycket tuffare 

än den fiktiva karaktären Lauras liv. Men det är den fiktiva och skönlitterära (om än verklig-

hetsbaserade) versionen, vilken återges i Huset vid Plommonån, som ska analyseras här.  

 

I gestaltningen av protagonisten Laura framställs grit som något som Laura övar på och lär sig 

med tidens gång. Det kanske beror på att Laura är yngre än Huckleberry Finn (han är cirka 

tretton till fjorton år gammal, s. 104). I början av berättelsen har Laura lovat sin pappa att inte 

gå och bada själv och hon tänker hålla löftet. Men sedan blir vattnets lockelse för stor: 

 
Det var långt till jordkulan, och Laura var fruktansvärt törstig. Hon påminde 
sig av alla krafter att hon inte fick gå nära den djupa, skuggiga badhålan, och 
plötsligt vände hon om och skyndade mot den. Hon tänkte att hon bara 
skulle titta på den. Så tänkte hon att hon kunde gå i och vada nära stranden, 
men inte ut i det djupa vattnet (Ingalls Wilder, 1937, s. 31). 
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En grävling dyker upp och blockerar stigen ner mot badhålan, vilket får Laura att vända om 

och gå hem istället (ss. 32–34). Dock så framställs hon som mycket förtjust i vatten, och är 

nära att drunkna i Plommonån när den är översvämmad (ss. 93–95). Under det att berättelsen 

fortskrider gestaltas Laura som att hon blir bättre på självbehärskning och långsiktigt tän-

kande. Ett exempel är Lauras interaktioner med Nellie Oleson, dottern till en handelsman i 

den närliggande småstaden. Nellie fnyser åt Laura och hennes storasyster, kallar dem för lan-

tisar och tar ofta tillfället i akt att förödmjuka Laura. Ute på skolgården är Laura nära att 

smälla till Nellie, men lyckas uppbåda styrka nog att behärska sig: 

 
De små flickorna lekte alltid ”Flickan hon går i ringen” därför att Nellie Ole-
son sade att de skulle göra det. De tröttnade på det, men de gjorde det alltid, 
tills en dag Laura sade, innan Nellie hann säga något: 
-     Ska vi inte leka ”Farbror John”? 
-     Jo, det gör vi! Det gör vi! sade flickorna och tog varandra i händerna. 
Men Nellie högg med båda händerna tag i Lauras långa hår och drog omkull 
henne på marken. 
-     Nej, nej! Skrek Nellie. Jag vill leka ”Flickan hon går i ringen”! 
Laura for upp, och hennes hand flög ut för att smälla till Nellie. Hon hejdade 
den i sista sekunden. Pappa hade sagt att de aldrig fick slå någon.  
-     Kom Laura, sade Christy och tog hennes hand. 
Det kändes som om Lauras ansikte skulle brista sönder, och hon kunde 
knappt se, men hon gick med de andra i ringen runt Nellie (s. 141).  

 

Ovanstående är också ett konkret exempel på hur social klass finns i de sammanhang som om-

ger ett barn - scenariot blir en kanvas som klasstrukturerna avtecknar sig mot. Laura fram-

ställs som fattig i det sociala sammanhang hon befinner sig i. Hennes egen familj strävar hårt 

för att få tillvaron att gå ihop: de har knappt råd med mat och kläder medan de väntar på sin 

första veteskörd. De andra familjerna i staden har hunnit skörda året innan och därför har de 

bättre ekonomi. Starkast ekonomi tycks Nellies familj ha, och det är Nellies vilja som de 

jämnåriga flickorna i skolan följer. Lauras vän Christy säger att hon önskar att Laura hade 

smällt till Nellie (s. 150) och Laura förklarar att hon inte kan det. Istället härdar Laura ut alla 

gliringar, i väntan på det perfekta tillfället att hämnas. Det tillfället kommer i kapitlet ”Kalas 

på landet”, i vilket hon manipulerar Nellie att kliva i den gyttjiga delen av Plommonån – där 

det är fullt av blodiglar (s. 156). Citatet ovan är ett exempel på hur grit kan framställas, men 

det bör inte tolkas som att grit innebär självbehärskning vid ett enda tillfälle. Istället återfinns 

grit i skildringarna av hur Laura behärskar sig i alla möten med Nellie, hela boken igenom. 
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Det intressanta med Huset vid Plommonån är hur grit framställs som motiv inte bara hos 

Laura, utan hos hela familjen Ingalls. Karaktärerna Caroline (”Mamma”) och Charles 

(”Pappa”) skildras som fulla av grit hela berättelsen igenom. Redan på de första sidorna, när 

familjen slår sig ner vid Plommonån och byter bort sina ponnyer mot oxar, tröstar Charles 

Laura med följande ord:  
 
-       Pappa, frågade hon med liten röst, ville Pet och Patty [ponnyerna] verk-
ligen gå till Västern? 
-      Ja, Laura, sade pappa. 
-      Oh pappa, sade hon, och rösten darrade en smula, jag tror inte jag tycker 
om oxar så värst mycket. 
       Pappa tog hennes hand och smekte den i sin stora näve. Han sade: 
-     Vi måste göra vårt bästa, Laura, och inte knota. Vad som måste göras 
gör man bäst med glatt humör. Och så småningom kommer vi att få hästar 
igen (s. 19). 

 
Laura får lära sig att acceptera ”Vad som måste göras”. Det är inte alltid enkelt för 

barn, men Laura skildras som omgiven av starka förebilder. Föräldrarna i berättel-

sen biter ihop och gör det som är nödvändigt – även om det innebär att gå långa 

sträckor i trasiga skor: 
 
En söndag då pappa och mamma och Mary och Laura satt vid middagsbor-
det och pratade om dagens söndagsskola, sade pappa: 
-      Om jag ska fortsätta visa mig bland finklätt folk måste jag skaffa mig ett 
par nya stövlar. Titta! 
Han sträckte fram foten. Hans lappade stövel hade en spricka tvärs över tån. 
De tittade alla på hans röda yllestrumpa som lyste fram i den gapande 
sprickan. Kanterna på lädret var tunna och krullade sig mellan små sprickor. 
Pappa sade:  
-      De håller inte en lagning till.  
-      Oh, jag ville ju att du skulle köpa stövlar, Charles, sade mamma. Och så 
kom du hem med det där kattunet till klänning åt mig (s. 169). 

 
Så fort vetet skördas kan Charles köpa nya stövlar. Men alldeles innan det är dags att skörda, 

kommer en stor svärm med miljontals gräshoppor och ödelägger hela landskapet. Familjen 

har lånat pengar till huset som de bor i och skulle betala igen med pengarna från vetet. Char-

les ser endast en utväg som kan rädda dem – att han fotvandrar österut, dit gräshopporna inte 

nått, och söker jobb som skördearbetare där.  

 
-      Om du tror att det är bäst, sade mamma, kan nog flickorna och jag klara 
oss själva. Men Charles, det blir en sådan lång vandring för dig! 
-       Ah strunt! Vad är hundrasextio kilometer? sade pappa.  
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Men han sneglade på sina gamla lappade stövlar. Laura förstod att han und-
rade om de skulle hålla att gå så långt med (s. 187). 

 
Sedan visar det sig att Charles blev tvungen att gå nära femhundra kilometer innan han fick 

arbete (s. 201). Mamman Caroline lär Laura och hennes syster Mary att prioritera och önska 

sig hästar i julklapp, eftersom det är vad familjen behöver för att kunna bruka jorden. Då har 

de inte råd att önska sig nya vinterkläder, även om de gamla börjar bli för små (ss. 78–81). 

Grit framställs som en sorts utdraget uthärdande, år efter år, att i sparsamhet kämpa och jobba 

hårt trots att de ekonomiska svårigheterna aldrig tycks försvinna. Familjen Ingalls drömmer 

om ett ekonomiskt överflöd, där alla grundläggande behov som mat och husrum blir uppfyllda 

och mer därtill. Men de når aldrig dit – istället stretar de framåt i motvind, utan att få någon 

positiv feedback i form av bestående materiella vinster. När skörden förstörs av gräshopporna 

är katastrofen ett faktum:  
 
Pappa rätade på sig. Hans beslöjade ögon klarnade, det kom en bister glans i 
dem, inte det där glittret som Laura var van att se där. 
-     Men så mycket vet jag, Caroline, sade han, att ingen förbaskad massa 
gräshoppor kan kuva oss! Vi ska göra något! Du ska få se! Vi ska reda oss 
på något vis (s. 185). 
 

I hans uttalande speglas hela familjens driv och kämparanda. Deras grit gör att de alltid lyckas 

reda sig på något vis, även om det innebär att de får bo i en jordkula som i början av boken. 

Mamman Carolines dröm är att hennes döttrar ska få utbildning – innan hon gifte sig med 

Charles jobbade hon som lärarinna (s. 124). Till sina döttrar förmedlar hon värdet av studier, 

och när flickorna inte kan gå i skolan eftersom de måste spara på sina skor till vintern, ger hon 

dem hemundervisning (s. 182). När Laura och Mary väl är i skolan studerar de flitigt: 

 
Men Laura och Mary viskade aldrig i skolan, och de försökte alltid låta bli 
att bråka. De satt bredvid varandra på bänken och pluggade. Mary hade sina 
fötter på golvet, men Lauras hängde och dinglade. De hade boken uppslagen 
på brädhyllan framför sig; Laura läste i början på boken och Mary längre 
fram, och sidorna däremellan stod rakt upp (s. 135). 

 
Det kan inte ha varit någon vidare bekväm arbetsställning, men de framhärdade med sina stu-

dier i alla fall. Den riktiga Laura växte upp och blev lärarinna, och när Mary senare blev blind 

fortsatte hon studera i en skola för blinda. Systrarna gav aldrig upp – att få gå i skolan var en 

förmån, som de tog vara på.  
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En liten prinsessa 

När boken En liten prinsessa (Hodgson Burnett, 1905) gavs ut i början av 1900-talet, så exi-

sterade berättelsen redan som novell i tidningen St. Nicholas och som teaterpjäs. Författarin-

nan Frances Hodgson Burnetts lilla prinsessa hade blivit så populär att hon ombads att skriva 

en längre version i romanform. Den skönlitterära versionen sammanför material från både no-

vellen och pjäsen (Kirkland, 1997, ss. 191 och 195) och det är den som kommer att analyseras 

här. Protagonisten i En liten Prinsessa heter Sara Crewe. Historien börjar med att Saras 

pappa, Kapten Crewe, för henne till ett internat för flickor i London. Sara föddes i Indien och 

vid hennes födelse dog mamman i barnsäng. Kapten Crewe oroar sig för att Indiens klimat 

och tropiska feber skulle kunna ta även hans dotters liv, därför beslutar han sig för att förflytta 

henne till England. När Sara har lämnats av på Miss Minchins flickpension i London återvän-

der Kapten Crewe till Indien för att ta hand om affärerna där. Sara är sju år när hon lämnas på 

Miss Minchins internat och cirka tolv år vid berättelsens slut.  

 

När Sara anländer till internatet väcker hon stor uppståndelse, dels på grund av sin osedvan-

liga begåvning och mest på grund av att hennes pappa är mycket förmögen. Till skillnad från 

en del andra flickor på internatet använder hon sin socialt starka position för att inkludera de 

barn som befinner sig i gemenskapens utkant. Först av alla den jämnåriga Ermengarde, som 

har inlärningssvårigheter och svag självkänsla på grund av det och sin övervikt. Ermengarde 

vill vara bästa vän med Sara, och i henne finner Sara en lojal vän. Nästa karaktär som blir en 

trofast vän är Lottie, som bara är fyra år men skickats till internatet av sin ”ytliga unga pappa” 

(s. 37) som inte vet hur man tar hand om ett barn. Lottie får ibland utbrott där hon skriker och 

gråter över att hennes mamma är död. Sara erbjuder sig att bli Lotties adoptivmamma på sko-

lan, och från den dagen följer Lottie i Saras släptåg så ofta hon kan. Sist av vännerna är 

Becky, som är fjorton år, men inte räknas som en liten flicka av de vuxna på skolan (s. 67). 

Det är för att Becky jobbar som tjänare i huset - hon bor i ett litet krypin på vinden, får otill-

räckligt med mat och är förbjuden att tala med de andra barnen i huset. Sara lyckas bli vän 

med Becky i alla fall, och smyger gärna åt henne en kakbit eller lite mat när hon får möjlighet 

till det.  

 

Protagonisten Sara gestaltas som lillgammal och fantasifull, men med god kännedom om 

skillnaden mellan fantasi och verklighet. Innan Kapten Crewe åker låter han Sara välja ut en 
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docka, som han sedan köper åt henne. Sara döper dockan till Emily, och för att orka med leds-

naden över att pappan lämnat henne ensam i England låtsas hon att Emily är levande: 

 
-      Nu är han ute på havet, Emily, hade hon sagt. Vi två måste vara väldigt 
goda vänner och berätta sagor för varann. Se på mig, Emily! Du har de rar-
aste ögon jag någonsin har sett – men jag önskar, att du kunde tala. 
Hon hade livlig och originell fantasi, och hon hade funderat ut att det skulle 
vara en stor tröst att helt enkelt låtsas, att Emily levde och verkligen hörde 
och förstod allting (s. 18). 
 

I citatet ovan syns det att Sara gestaltas som att hon använder sin starka föreställningsförmåga 

medvetet. Sara låtsas Emily är levande eftersom det innebär en stor tröst, inte för att hon verk-

ligen tror det. Fantasier skildras som ett sätt för protagonisten att hitta inre styrka och uthållig-

het. För att kunna behålla fattningen och inte gråta när hon saknar sin pappa, tänker Sara på 

allt som soldater måste stå ut med när de är i krig: 

 
-       Jag lovade honom att jag skulle härda ut. Och det ska jag. Man måste 
härda ut. Tänk, vad soldater måste stå ut med! Pappa är soldat. Om det var 
krig, skulle han vara tvungen att härda ut med marscher och törst och kanske 
djupa sår. Och han skulle aldrig säga ett ord – inte ett enda ord (s. 31). 
 

Ifall Huset vid Plommonån handlade om att lära sig grit av goda förebilder, och Huckleberry 

Finns äventyr visade hur grit går hand i hand med strategiskt tänkande, då skildrar En liten 

prinsessa hur fantasi och visualiseringar kan användas som strategi för grit. De fantasier som 

återkommer i berättelsen tycks alla ha ett gemensamt syfte: att skänka protagonisten ökad 

självkontroll och styrkan att uthärda olika former av lidande. Förutom att föreställa sig att hon 

är soldat, tänker Sara ibland att hon är en prinsessa:  

 
Hennes nya låtsaslek att hon var prinsessa låg henne varmt om hjärtat, och 
hon var skygg och känslig, när det gällde den. Hon hade velat att den skulle 
vara nästan en hemlighet, och här stod nu Lavinia och hånade den inför så 
gott som hela skolan. Hon kände hur blodet rusade upp i huvudet och bru-
sade i öronen. Hon hann nätt och jämnt rädda sig. Om man är prinsessa, 
grips man inte av raseri. Handen föll ner, och hon stod orörlig ett ögonblick. 
När hon talade, var det med lugn, stadig röst; hon höjde huvudet, och alla 
lyssnade på henne. 
-      Det är sant, sade hon. Ibland låtsas jag verkligen att jag är prinsessa, för 
att jag ska kunna försöka uppföra mig som en sådan (s. 59–60, min kursiv).  

 

En likhet mellan prinsessorna och soldaterna som figurerar i protagonistens föreställnings-

värld är att de aldrig klagar. Att aldrig tillåta sig själv att klaga på något är som att bära en 
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sorts munkavle, där icke önskvärda tankar och känslor döljs och undertrycks. Liksom Laura 

framställs Sara som att hon strävar efter sätt att långsiktigt kunna kontrollera sina reaktioner. 

Skillnaden är att Saras strategier för att lyckas med en sådan nivå av självkontroll beskrivs ex-

plicit i texten. Samtidigt gestaltas Sara som ifrågasättande av hur mycket självkontroll hon 

egentligen får möjlighet att utöva. Hur skulle hon vara som person ifall hennes omständig-

heter såg annorlunda ut? 

 
Det är bara en slump, att jag alltid tycker om läxor och böcker och kommer 
ihåg vad jag har lärt mig. Och det var bara en ren tur, att jag föddes med en 
pappa, som var stilig och trevlig och begåvad, och som kunde ge mig allt 
vad jag tyckte om. I själva verket kanske jag inte alls är snäll. Men om man 
har allt vad man vill ha och alla är vänliga mot en, hur kan man då vara an-
nat än snäll? Jag förstår inte – fortsatte hon och såg med ens riktigt allvarsam 
ut – hur jag någonsin ska komma underfund med, om jag är bra eller avsky-
värd. Jag kanske är ett riktigt otäckt barn egentligen, fast ingen någonsin 
kommer att upptäcka det, bara för att jag aldrig har blivit prövad av livet (s. 
34, författarens kursiv). 

 
Det här citatet förebådar den prövning som Sara utsätts för senare i bokens handling: hennes 

pappa dör, efter att ha mist hela sin förmögenhet. Han investerade i ett affärsprojekt med en 

gammal skolkompis, vilken sedan förlorade alla pengarna (s. 74). Plötsligt finner sig Miss 

Minchin, skolans föreståndare och Saras antagonist, ”belastad” (s. 76) med ett fattighjon. Då 

skolans rykte skulle bli lidande ifall Miss Minchin körde ut Sara på gatan, behåller hon henne 

istället som oavlönad hushållsslav. Alla Saras ägodelar – utom en svart sorgklänning och 

dockan Emily – konfiskeras av skolan för att betala pappans obetalda räkningar (s. 83–84). 

Omställningen från ett liv i lyx, till ett i fattigdom sovandes i vindsskrubben intill Beckys, 

sker över en natt. I gestaltningen av Sara utforskas föreställningsförmågans kraft ytterligare, 

och framställs ännu en gång som en strategi för grit: 

 
Hon var så hungrig och trött och frusen, att hon såg alldeles tärd ut i ansiktet, 
och då och då hände det att någon snäll människa, som gick förbi på gatan, 
gav henne en medlidsam blick. Men det märkte hon inte. Hon skyndade 
förbi och försökte tänka på något annat. Det var mycket viktigt för henne nu. 
Hon försökte låtsas och föreställa sig allt möjligt med uppbjudande av sina 
sista krafter. Men idag var det verkligen svårare för henne än någonsin; och 
ett par gånger tyckte hon nästan, att det gjorde henne ännu frusnare och 
hungrigare istället för tvärtom. Men hon fortsatte hårdnackat; och medan det 
smutsiga vattnet skvalpade ut och in genom de trasiga skosulorna, och blås-
ten försökte slita av henne den tunna koftan, talade hon med sig själv fast det 
inte hördes och hon inte ens rörde på läpparna. 



 

24 
 

”Jag låtsas, att jag har torra kläder på mig”, tänkte hon. ”Jag har ett par 
tjocka, präktiga skor, en lång varm kappa, yllestrumpor och ett stort paraply. 
Och just när jag kommer i närheten av en bagarbod, där de säljer varma bul-
lar, så hittar jag en sexpenceslant – som ingen rår om. Jag låtsas, att jag går 
in i affären och köper sex bullar, de varmaste de har, och äter upp dem i ett 
tag” (s. 133–134).  

 

En liten prinsessa slutar lyckligt. Det visar sig att Saras pappas skolkompis – Herr Carissford 

– bara trodde att han förlorade alla pengar. Herr Carissford trodde också att Sara bodde på ett 

internat i Paris, och han spenderade flera år med att leta efter henne på fel plats. Av en märk-

lig slump har han flyttat in i huset bredvid Miss Minchins flickpension, utan att veta om att 

Sara är den trasklädda tjänsteflickan som syns springa ut och in på skolan (s. 190). Så fort det 

upptäcks vem Sara egentligen är, återställs alla hennes privilegier. Tiden som utblottad och 

svältande blir ett spännande äventyr att berätta om för andra rika barn:  

 
Allihop ville de höra henne berätta vad som hade hänt. Medan man satt 
framför en skön brasa i ett stort varmt rum, var det verkligt spännande att 
höra, hur kallt det kunde vara i en vindsskrubb (s. 203). 

 
Ovanstående för tankarna till Ethan Ris forskning och väcker frågan om ifall det finns en risk 

att fattigdomen romantiseras i den här och liknande böcker. Det skulle vara lätt att hävda det – 

åtminstone ifall författarinnan Frances Hodgson Burnett aldrig varit fattig själv. Men det har 

hon, och då gör det inget om hon skriver en smula romantiskt:  

 
Critics have generally ignored Burnett’s own childhood as a source for the 
story of Sara, but there are probable parallels in the loss of Burnett’s father 
when she was 5 and the family’s show descent from a comfortable Manches-
ter home to a Tennessee cabin where they were grateful for gifts of food 
from their American neighbors […]  Burnett herself suffered the same kind 
of reversal that Sara does (Kirkland, 1997, s. 198). 

 

En liten prinsessas övergripande budskap är att människor bör hjälpa de som har det svårare 

ställt än de själva. Det första protagonisten gör när hon fått sina pengar tillbaka är att anställa 

Becky som sin kammarjungfru (s. 202): det andra är att sponsra ett bageri med gratis bröd till 

tiggare och fattiga (s. 206–207).  

  

En till fråga som väcks vid läsning av En liten prinsessa, är om Sara framställs som en prota-

gonist som har grit i förhållande till sina studier eller inte. Sara gestaltas som en flicka som 

älskar att läsa – hon kastar sig över alla böcker hon ser och slukar dem, för att sedan minnas 



 

25 
 

innehållet in i minsta detalj (s. 121). Karaktären Ermengarde däremot skildras som full av grit 

– hon kan slita i flera veckor, och kämpa mot både tårar och känslor av uppgivenhet, bara för 

att lära sig vad ”mamma” och ”pappa” heter på franska (s. 24). Så länge Sara bor som elev på 

flickskolan är det svårt att säga om hon uppvisar grit i förhållande till sina studier. Men Saras 

studiesituation förändras när hon förvandlas till tjänare: 
 

Hennes egna lektioner tillhörde nu det förflutna. Hon fick inte undervisning i 
någonting, och endast efter långa, arbetsfyllda dagar, som hon tillbragt med 
att springa hit och dit på allas befallning, fick hon motvilligt tillåtelse att gå 
in i den övergivna skolsalen med en packe gamla skolböcker och läsa ensam 
på kvällen (s. 90–91). 

 
Då Sara jobbar från gryning till kväll, och ofta ligger sömnlös på grund av hunger och köld, 

framställs hon som att hon har mycket grit eftersom hon lyckas studera och läsa en mängd 

böcker samtidigt (s. 151). Hon finner också tid och energi att i smyg hjälpa Ermengarde och 

Lottie läsa sina läxor på vinden om kvällarna. Antagonisten Miss Minchin, som inte har en 

aning om att Sara hjälper sina väninnor, blir alldeles förbryllad över Lotties och Ermengardes 

goda betyg. Flickorna håller läxläsningen hemlig, för Sara har förbjudits all kontakt med de 

andra barnen på skolan, på grund av sin förändrade samhällsställning (s. 91).  

Kulla-Gulla 

Författarinnan Martha Sandwall-Bergström föddes 1913 och hennes böcker om Gulla utspelar 

sig alldeles i början av 1900-talet. Landskapet hon skriver om – Småland – är det landskap 

som hon själv växte upp i. Sandwall-Bergströms närhet både till tidsperioden och platsen gör 

att hennes texter känns realistiska och autentiska (Hübben, 2013, ss. 1–2). Totalt skrev hon 

tolv böcker om Gulla, den som kommer att analyseras här är Kulla-Gulla (1945), vilken ur-

sprungligen inledde serien (innan Kulla-Gulla på Blomgården skrevs). Kulla-Gulla börjar 

med att torparen Karlberg hämtar ett nytt hjälpehjon till sin familj, då de inte har råd att an-

ställa en vuxen piga (s. 24). Hjälpehjonet är en tolvårig flicka som kallas för Gulla, emedan 

hennes fulla namn – Gunilla Beatrice Fredrike – är lite långt. Gulla är föräldralös och har bott 

på barnhem tills hon var sju år och ansågs gammal nog att börja arbeta på en bondgård. Nu 

har hon fått nya arbetsgivare – torparparet Ellen och Karlberg – och de är mycket fattigare än 

bondefamiljen Gulla jobbade hos förut. Ellen och Karlberg bor på torpet Kulla, vilket leder 

till att Gulla blir kallad Kulla-Gulla av de andra skolbarnen (s. 45). Torparna har fem barn: 

den äldste heter Johannis och är 10–11 år gammal, den yngsta är cirka ett halvår och kallas för 
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”Lillungen” eftersom hon inte blivit döpt ännu (s. 13 och 83–84). Gammelmor, Karlbergs far-

mor, bor också i ett litet loft på övervåningen i torpet (s. 25).  

 

Kulla-Gulla väjer inte för att skildra hur svåra levnadsvillkoren var för de fattiga människorna 

i Sverige när skörden regnade bort, när män lade sina få slantar på brännvin istället för mat åt 

familjen och när fattiga torpare var arbetsslavar som tvingades göra dagsverken åt socknens 

adelsman på Herrgården (ss. 5, 17 och 19). När Gulla kommer till Kulla, säger Gammelmor 

att nu kommer Ellen att få gott med hjälp. Men Ellen är inte så säker på det: 

 
-      Hur mycke dä blir, dä får en si, sade Ellen retligt, hon sir spinkig och 
klen ut…inte mycket till krafter… 
-     Ja orkar mer än ja sir ut för, inflikade Gulla blygt till sin kroppshyddas 
försvar (s. 16). 

 
Protagonisten Gulla framställs som konstant underskattad av sin omgivning och tvingad att 

bevisa sitt värde. Trots att Ellen inte tror Gulla vara kapabel till mycket, sätter hon henne i ar-

bete med detsamma: 

 
Det var jämt knog hela dagen, fastän det var söndag och vilodag. Ellen tog 
Gulla med sig och insatte henne i torpets alla göromål och Gulla kände sig 
stundtals förvirrad och halvt gråtfärdig, för hon förstod inte hur hon skulle 
hinna utföra alltsammans. 
-       Lagårn och mjölkningen ä ditt göra, sade Ellen, å så vattenhämtningen, 
di dar Karlberg och ja måste till herrgårn. Skölja upp klä’r till lillungen och 
di andra får du göra nån gång också, en har minsann inte för mycke å sätta 
på dom så dä går inte å samla på hög, inte…du får tvätta dom i bäcken ne-
danför backen… […]  
-       Tre dagar i veckan får du gå i skolan, fortsatte Ellen, Karlberg har vatt 
över och talt mä skolläraren – han heter Bromander – och han säj att dä 
räcker mä tre dars skolgång för dej eftersom vi behöver dig för arbetet här 
hemmavid. Vi har ju inte tatt hit dej för ro skull (s. 29, min kursiv). 

 

Gulla liknar protagonisten Sara på så vis att hon framställs som intelligent och kunnig i skolan 

(s. 48 och 105). Går det att säga att Gulla uppvisar grit i förhållande till sina studier, när hon 

inte verkar behöva studera särskilt mycket för att lära sig? Med tanke på att Gulla bara får gå 

tre dagar i skolan, har en mängd tunga sysslor att utföra och ändå förväntas hålla jämn takt 

med den övriga klassen, går det nog att hävda att hon gestaltas som en protagonist som har 

grit i förhållande till sina studier (s. 34–43). Det här om att Gulla inte har blivit hämtad till 
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torparfamiljen för ro skull, är något som Ellen återkommer till under berättelsens gång. Då är 

det tur att Gulla har sin alldeles egna strategi för att orka med det tunga arbetet:  

 
Gullas sätt att arbeta var effektivt. Vid fyllda tolv hade hon redan flera år av 
erfarenhet bakom sig och hon hade lärt sig att rätt utnyttja de kraftresurser 
hennes spensliga armar ägde. Hon tog inga stora bördor, om hon kunde und-
vika det, och hon flängde aldrig ifrån sig ett arbete för att sedan med andan i 
halsen och flämtande av trötthet få fem minuter att ta igen sig på. Sådant 
hade hon funnit vara dålig uträkning. I stället tog hon små bördor, som hen-
nes armar gott orkade med, och gick hellre flera gånger med dem än med en 
stor. Hon rörde sig med jämna och taktfasta rörelser, andades lugnt under 
arbetet och ägnade stor uppmärksamhet åt vad hon hade för händer (s. 21). 

 

Grit som motiv tycks ofta dyka upp i skildringar av hårt kroppsarbete. Gulla kämpar och sliter 

med sina sysslor, men hur väl hon än utför sina arbetsuppgifter så visar Ellen och Karlberg 

ingen uppskattning (s. 120). Gulla anstränger sig till bristningsgränsen, trots att hon inte får 

någon positiv feedback. Ibland har Kulla-Gulla-böckerna fått kritik för att Gulla anses vara 

för duktig och präktig (Österlund, 2013, s. 1–2). Men Gulla är en litterär karaktär som befin-

ner sig allra längst ned i samhällets rangordning – eftersom hon är föräldralös, fattig och hjäl-

pehjon – och gestaltas som om hon vore mycket medveten om det. Det hade inte varit realist-

iskt om Gulla slarvat med sina sysslor, eftersom hon redan är den naturliga syndabocken så 

fort något går fel. Ett exempel är när Lillungen tappas bort i skogen och Ellen säger till Gulla 

att ”Dä din skull, olyckliga barn, du skull sett efter’na bättre…” (s. 85). I ett sådant samman-

hang är det mer trovärdigt att Gulla framställs som att hon har det långsiktiga målet att bli ac-

cepterad och sedd som värdefull – särskilt när hon lever på nåder hos främmande människor. 

Därför är det Gulla som fortsätter att söka efter Lillungen, när alla andra givit upp skallgången 

och gått hem: 

 
Bara Gulla gick inte hem. Hon hade varit med och sökt hela natten och hon 
fortsatte att söka. Hennes ögon var svullna av gråt och av brist på sömn och 
magen var tom så den skrek, men hon märkte det inte. Lillungen, lillungen, 
det var den enda tanke som malde i hennes värkande huvud (s. 90). 

 

När tiden för potatisskörden är inne måste både Gulla och Johannis (familjens 10-åriga son) 

hacka upp potatis ur jorden på Herrgården från sju på morgonen till sju på kvällen. Det är 

svårt för Johannis som är liten, tunn och svag: 

 
Men Johannis blev i alla fall efter. Han stönade svagt över sin hacka. 
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-      Om en ändå finge räta lite på ryggen, viskade han, jag tror den går åv, 
Gulla! 
-      Dä bare som en tror, viskade Gulla tillbaka, bit ihop tänderna, Johannis, 
känn inte och tänk inte…bara gå på… lugnt och taktfast…ett…två…ett…två 
Johannis bet ihop tänderna så läpparna blödde. Han låg så gott som dubbel-
vikt över sin hacka (ss. 106–107).  

 
Gulla skildras som att hon lärt sig vara så fokuserad på ett mål, att alla andra tankar och käns-

lor stängs av. Det syns både i citatet där Gulla letar efter Lillungen, och känslorna av hunger 

och trötthet stängts av, samt i citatet ovan där hon försöker lära Johannis samma förmåga.  

Potatislandet övervakas av en arbetsledare som kallas för ”rättaren” och denne har ett spö för 

att piska de som inte lyckas hålla takten (ss. 103–104). Barnen på Kullatorpet är vana vid 

stryk, från både Ellen, Karlberg och skolläraren Bromander (ss. 27, 46 och 60). Johannis gest-

altas som traumatiserad av all aga – när Bromander viftar med rottingen, glömmer Johannis 

genast alla läxor han tränat på inför förhöret (s. 52). Att bli slagen är något som Johannis fruk-

tar intensivt (s. 61). När en mobbare slänger iväg Johannis ena träsko så att den försvinner, 

vågar inte Johannis gå hem av rädsla för att få stryk av sin far Karlberg. Gulla hjälper Johan-

nis att leta efter skon, men diket där den hamnade är fullt av vatten och det börjar mörkna: 

 
-       Dä inget å göre, Johannis, sade hon till sist, vi måste laga att vi kommer 
hem nåen gång. 
-       Ja får stryk, grät Johannis. 
Gulla lade tröstande sin arm om hans skakande axlar. 
-       Stryk är inte så farligt, Johannis, sade hon, du ska vänj dej vid dä. Dä 
svir lite granna mens dä står på, men sen går dä ju över. Dä ju bare skinnet 
dä gäller, inte livet, Johannis (s. 61). 

 
Hur gör de som inte har något val och inte kan värja sig för misshandel, för att finna grit inom 

sig och stå ut med det outhärdliga? I Gullas svar till Johannis framställs en mental strategi för 

att hantera slagen och sparkarna: att säga till sig själv att den som slår inte kommer att döda 

en. Det är bara skinnet, det är inte livshotande skador, hur ont det än gör. Den här strategin 

dyker inte upp i Huckleberry Finns äventyr. Det kan bero på att Hucks far försökt bringa ho-

nom om livet tidigare, när han fick delirium av alkohol och trodde att Huck var Dödens ängel 

(s. 36). Huck skulle inte kunna gestaltas som att han intalar sig att fadern inte skulle döda ho-

nom, eftersom fadern redan har försökt göra det. 
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Utifrån ovanstående går det att dra slutsatsen att Gulla inte är en protagonist som utvecklar 

grit under berättelsens gång, eftersom hon framställs som ”gritty” från allra första början. Att 

ha grit i inledningen av historien är något som Gulla har gemensamt med Huckleberry Finn. 

Av de barnprotagonister som analyserats är Gulla och Huck de äldsta, kanske är det därför 

som de redan på böckernas första sidor gestaltas som fulla av grit. I de barnboksklassiker som 

undersökts i den här studien syns ett samband mellan protagonisternas ålder och hur grit fram-

ställs. De yngre protagonisterna gestaltas som att de håller på att utveckla grit, medan de pro-

tagonister som är ett par år äldre gestaltas som att de redan har lärt sig grit.   

Social klass, genus och grit 

I den genomförda analysen visade det sig vara svårt att separera grit från social klass, 

eftersom motivet grit tycks dyka upp när karaktärerna brottas som allra mest med fattigdom: 

när Sara frysandes springer ärenden i regnet utan att ha ätit på hela dagen, när Gulla och 

Johannis plågas i potatislandet och när Huck tvingas vänta med att laga mat, fast han är 

vrålhungrig. När Laura lyckas kontrollera sin vrede och inte slår Nellie, sker det också i en 

kontext av social klass. Nellie leder flickorna i skolan på grund av sin familjs höga 

socioekonomiska status. I Kulla-Gulla finns en karaktär som påminner om Nellie: Gullas 

klasskamrat Linnea: 

-     Ja töcker inte om henne, viskade Linnea, en välfödd och välklädd 
bondflicka med håret flätat i tre råttsvansar kring huvudet. Hon hade 
upptäckt att Gullas hår, som kring pannan och tinningarna lämnades 
oskyddat av huvudduken, lockade sig i vätan. Detta upptände helt 
oreflekterat hennes harm, ty Linnea själv hade det rakaste av hår. Det gick 
som ett sus genom flickhopen. 

-     Linnea tycker inte om henne…nä, Linnea säger att hon inte tycker om 
henne…Det var viktigt vad Linnea sade. Linneas pappa hade den största 
bondgården i socknen – näst herrgårn, förstås – och själv var Linnea en 
natur, som gärna ville härska och bestämma över andra. 

-      Linnea tycker inte om henne…Alla flickorna tittade ogillande på Gulla, 
drog sig undan en smula då hon gick förbi (s. 44). 

 

De populära flickorna i skolan skildras genomgående som att de tillhör välbärgade familjer. 

För att citera Huckleberry Finn: en fin familj ”smäller högt både när det gäller mänskor och 

hästar” (s. 111). Karaktärernas goda ekonomi synliggörs ofta i deras fina kläder – Linnea är 

”välklädd” och Nellie stoltserar gärna med söta plagg (s. 132, 153 och 215). Ett till drag som 

de socioekonomiskt starka karaktärerna har gemensamt är att de för det mesta gestaltas som 
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självsäkra, dominanta och i värsta fall materialistiska. När Saras livssituation förändras i En 

liten prinsessa, förlorar hon flera av sina tidigare ”vänner”: 

Sara begärde inte mycket och var alldeles för stolt att försöka fortsätta att 
vara förtrolig mot flickor, som tydligen kände sig osäkra och illa berörda i 
hennes närvaro. Saken var den, att fröken Minchins pension bestod av en 
samling dumma, materialistiska flickor. De var vana att alltid ha det bra och 
gott om pengar, och allteftersom Saras klänningar blev kortare och slitnare 
och underligare och det blev ett konstaterat faktum, att hon hade trasiga skor 
och skickades ut att köpa mat och sen bar hem den i en korg på armen på 
gatorna, då kokerskan själv hade bråttom och behövde varorna, kände de sig 
nästan som de talade med den lägsta tjänare, när de yttrade något till henne 
(ss. 91–92). 

 

Episoder som dessa visar att grit dyker upp i persongestaltningen i fler sorters situationer än 

de som enbart handlar om fysiska prövningar, såsom hårt arbete och hunger. Grit kan även 

vara att protagonisterna kämpar för att låtsas som att det inte gör dem något att de blir utfrysta 

ur den sociala gemenskapen, vilket är just vad Sara väljer att göra: 

När hennes kläder blev ännu luggslitnare och hon själv började se allt 
eländigare ut, blev hon tillsagd, att det var bäst att hon åt i köket hädanefter. 
Ingen brydde sig om henne, och hela hennes inre kändes sårigt och stolt, 
men hon berättade aldrig för någon vad hon upplevde. 

-     Soldater klagar inte, brukade hon mumla mellan sina sammanbitna 
tänder. Jag ska inte heller göra det. Jag kan låtsas att det här är ett slags krig 
(ss. 92–93). 

 

Krigssymboliken som dyker upp när Sara låtsas att hon är en soldat tillkännager att en strid 

utkämpas. Är det en kamp för högre status, dvs. en klasskamp? Eller är det en kamp för att 

uthärda ett tillfälligt stadie – barnstadiet, i vilket protagonistens öde dikteras av vuxna? Krig 

och barndom har det gemensamma draget att både två är övergående tillstånd. Efter krig 

kommer fred och efter barndom kommer frihet. Den utfrysning som drabbar Sara är något 

som ingen av protagonisterna i studien kommer undan helt. Huck riskerar att bli utesluten när 

hans vänner lekar att de är ett rövarband och ska svära en lojalitetsed. Den som vill vara med i 

rövarbandet behöver ha en familj som rövarna kan slå ihjäl, ifall medlemmen skulle förråda 

bandets hemligheter. Då blir Hucks hemförhållanden problematiska: 

Sedan så sa Ben Rogers [en av vännerna]: 

”Men Huck Finn, han har ingen familj – så vad ska vi göra med honom ifall 
att?” 
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”Jo, men en farsa har han faktiskt, va?” sa Tom Sawyer. 

”Visst. Han har en farsa, men han är hopplös att hitta nu för tiden. Förr låg 
han alltid inne på garveriet och var full men nu har han inte setts till här i 
trakten på mer än ett år.” 

De pratade om det, och de sa att jag inte fick vara med eftersom alla 
grabbarna måste ha en familj man kunde slå ihjäl. Annars var det inte rättvist 
mot de andra. Och ingen kunde lösa problemet – alla var alldeles paffa och 
jag höll på att ta till lipen, men så kom jag på en utväg och erbjöd dem 
fröken Watson [syster till änkan som tar hand om Huck] – henne kunde de 
slå ihjäl. Alla sa: 

”Hon duger, hon duger. Det är bra. Huck får vara med.” (s. 14). 

 

Här syns en skillnad mellan historien om Huck och de om Laura, Sara och Gulla. Pojkgänget 

tycks ha en vilja att inkludera Huck till slut, men flickgrupperna är mycket svårare – för att 

inte säga omöjliga – för fattiga karaktärer att bli med i. Är klasseffekten (att barn väljer att 

umgås med de som tycks höra till samma sociala klass som de själva) som Jobér skriver om 

starkare i flickgrupper än i pojkgrupper? 

En till skillnad i hur grit framställs, beroende på om karaktären är en pojke eller flicka, är att 

karaktärerna använder olika strategier för att med grit hantera svåra situationer. Flickornas 

strategier följer alltid lagen och samhällets normer och de gestaltas som ärliga sanningssägare. 

Huck däremot kan stjäla och dra långa påhittade historier, när han anser det nödvändigt (s. 

72). Å andra sidan är Huck på rymmen efter att ha iscensatt sin egen död, så därför är det 

naturligt att han antar fingerade namn och hittar på en mängd nödlögner. Huck behöver inte 

vara ”siveliserad” (s. 296), han behöver inte lyda vuxna auktoritetsfigurer, han kan lämna alla 

krav och sova under bar himmel om han vill det. Flickornas kamp utspelar sig till stor del på 

fasta boplatser och de sover alltid inomhus. När de gör uppror mot vuxna auktoriteter bär de 

sin skötsamhet som en sköld och de använder artig vältalighet alternativt tystnad som vapen. 

Det kan tolkas som att flickorna begränsas av könsrollerna som de blivit tilldelade, eftersom 

de bär ”munkavle” och förtrycker sin vrede. Flickorna tycks sträva efter att leva upp till ett 

gammalt ideal av kvinnor som milda och blida. Å andra sidan blir Saras antagonist Miss 

Minchin ordentligt retad och nervös av Saras självkontroll, vilket är ett starkt incitament till 

att fortsätta uppträda kontrollerat (s. 122). Tidigare ställdes frågan ifall de kvinnliga 

protagonisterna skildras som dubbelt utsatta på grund av sitt kön, enligt teorierna om 

intersektionalitet. Flickorna framställs som att de har ett reducerat handlingsutrymme, men 

deras styrka skiner igenom och de går ändå segrande ur sina strider. Gulla får Ellen att må 
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dåligt över sig själv (ss. 119–129), Sara trycker ner miss Minchin utan att säga ett ont ord (s. 

196) och Laura hämnas på Nellie på ett sådant sätt att det inte går att bevisa att det var Laura 

som orsakade att Nellie fick benen fulla av blodiglar (ss. 155–157).  

Vid en närmare analys framkommer det att Saras och Gullas prinsesslika värdighet inte 

nödvändigtvis behöver vara kopplat till deras kön – ett nobelt uppförande kan också ses som 

markör för tillhörighet till en högre social klass. Första gången som Gulla och Patronen 

(adelsmannen som äger Herrgården) talar med varandra är när han tagit henne på bar gärning 

med att sätta krokben för en dräng i potatislandet: 

-     Skäms, sade han strängt, jag tål inte att man leker och har hyss för sig i 
arbetet. Därmed lyfte han ridpiskan och gav henne en svidande snärt över 
benen. Gulla ryckte till men stod stilla. 

-      Herr patron får ursäkta, sade hon, men dä va inte lek… 

Hon lyfte sitt ansikte och mötte öppet hans blick. Hennes hår hade löst sig ur 
flätan och hängde i orediga lockar kring huvudet, och i hennes lilla ansikte 
med de mörkblå, mot tinningarna smalnande ögonen, fanns varken räddhåga 
eller trots, bara ett stort allvar. 

-     Va…? sade patron och stirrade. Det var sällan någon vågade svara 
honom eller stå rak inför honom, men det var inte därför han stirrade så stort. 
Han mönstrade den lilla späda gestalten i träskor och lappad klänning och 
sedan vandrade hans blick tillbaka till hennes ansikte. 

-      Vem är du? frågade han häftigt och upprört, hallå där, rättare, vem i 
fridens dagar är den här flickan…? (ss. 108–109, författarens kursiv).  

 

Det samtalet är upptakten till Gullas klassresa, för Patronen lyckas inte glömma vare sig 

Gullas uppförande eller hur lik hon är hans döda dotter. Senare i bokserien, när han hunnit 

samla bevis och bekräfta sina teorier, berättar han för Gulla att hon är hans dotterdotter. Även 

Saras uppförande kopplas till överklassen som hon föddes in i, och framstår som en viktig del 

i intrigen. Skälet till att Saras grannar börjar misstänka att hon inte är någon tjänare, är att hon 

uppträder ”som ett barn med kungablod i ådrorna” (s. 143). Hennes hövliga språk signalerar 

att hon hör hemma i en högre samhällsklass och bidrar till att hon räddas undan fattigdomen 

(ss. 111–112).  

Det finns en sak som är gemensam för alla protagonister i analysen, oberoende av om de är 

flickor eller pojkar. I de situationer som protagonisterna gestaltas som fulla av grit, uppvisar 

de också stark självkontroll. Att kontrollera sina kroppar, röster, ansiktsuttryck, känslor och 

tankar – och hålla huvudet kallt oavsett vad som händer – är något som de allihopa lärt sig 
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(eller lär sig under berättelsens gång, i Saras och Lauras fall). Barnprotagonisterna förenas 

ytterligare av hur de påverkas av intersektionalitet, på grund av sin sociala klass och unga 

ålder. När Huck vill varna en familj för skurkarna ”Kungen” och ”Hertigen” konstaterar han 

att det är osannolikt att någon skulle lyssna på honom: 

Jag kan bara svära på att de [”Kungen” och ”Hertigen”] är banditer och 
bedragare, och det är ju alltid något förstås. Men förstår du – det finns andra 
som kan bevisa det bättre än jag kan göra. Och det är folk som man kommer 
att lita på mera än man litar på mig (s. 193). 

 

Personerna som Huck talar om – de som man skulle lita på mera än på honom – är vuxna och 

tillhör en högre social klass i och med att de har yrken och inkomster. I Kulla-Gulla skildras 

en liknande händelse. Ellen anklagar en oskyldig man för att ha rövat bort Lillungen, trots att 

Gulla vittnar om att mannen räddade Lillungen från att dö av svält och kyla i skogen. Varken 

Ellen eller Karlberg lyssnar på Gulla, de tar inte hennes ord på allvar (ss. 97–99). Utifrån ett 

intersektionellt perspektiv beror detta på att protagonisten Gulla är barn, fattig och flicka – en 

kombination av tre diskrimineringsgrunder3. 

Avslutning 
En slutsats man kan dra är att barnböckerna som analyserats i studien i stora drag tycks spegla 

den forskning som finns om grit och social klass i samhället. Det är helt i linje med 

litteratursociologins speglingsteori, som säger att litteraturen speglar samhället. Den första 

tesen som analysen vilar på – att grit är ett återkommande motiv som var aktuellt långt innan 

Duckworths forskning – kan anses bevisad. Motivet grit finns i alla de fyra 

barnboksklassikerna, vilka analyserats i den här studien. Ethan Ris driver i sin avhandling 

teorin att det är omöjligt att separera grit från frågor om social klass – en separation som inte 

heller var möjlig att göra i den här analysen av barnlitteratur. Skildringar av grit återfanns i de 

avsnitt av böckerna där karaktärerna lever i fattigdom och kämpar för att hålla modet uppe 

trots hunger, kyla, tungt kroppsarbete och social exkludering. De socioekonomiskt utsatta 

protagonisterna Gulla, Sara och Laura går till skolan i tunna och slitna kläder och blir sedan 

utfrysta av sina skolkamrater. Skildringarna av de kvinnliga protagonisternas skolgång för 

                                                
3 Social klass är en diskrimineringsgrund enligt FN, men inte i svensk lag (än så länge). 
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tankarna till de fattiga barnen i Rädda Barnens undersökning, samt idén om social klass som 

skolväsendets ärftliga förbannelse.  

Den skillnad mellan socioekonomisk status och social klass som Jobér redogör för återspeglas 

också i litteraturen. Protagonisterna Gulla och Sara gestaltas som prinsesslika, även när de 

lever i armod. Med andra ord framställs de som medlemmar av en hög social klass (överklass) 

också när de har en låg socioekonomisk status (de har inga föräldrar och saknar ekonomiska 

resurser). Sandwall-Bergström och Hodgson Burnett för fram budskapet att social klass sitter i 

uppförandet och inte i kläderna, men att de flesta människor är för materialistiska för att 

kunna urskilja sann klass. Liksom de ”materialistiska flickorna” i Miss Minchins pension (s. 

92), är det många som inte ser längre än till kläderna.   

Duckworths teorier om grit beskriver hur ansträngning leder till framgång, och de litterära 

karaktärernas ansträngningar leder också till framgång i slutet av böckerna. Grit handlar om 

hur små segrar av viljestyrka och hårt arbete varje dag leder till stora segrar i längden. 

Duckworth har knappt funnit någon koppling mellan grit och kön, och de skönlitterära 

karaktärernas kön tycks inte heller innebära skilda nivåer av grit. Det är snarare karaktärernas 

ålder som avgör hur utvecklad deras grit är – Huck och Gulla har mer grit än vad Laura och 

Sara har i början av sina berättelser. Ett påtagligt och oväntat resultat i analysen är att de 

manliga och kvinnliga protagonisterna inte tycks använda sin grit på riktigt samma sätt och att 

de utkämpar sina strider med olika sorters strategier. Flickorna uppvisar grit när de härdar ut 

förtrycket av orättvisa regler, och Huck uppvisar grit när han med stor uppfinningsrikedom 

bryter mot regler och normer. Därför är det svårt att svara på frågan om karaktärerna påverkas 

mest av sitt kön eller sin klasstillhörighet. Social klass var den faktor som starkast påverkade 

karaktärernas levnadsomständigheter, men kön avgjorde hur de tog sig an livets utmaningar. 

Innan jag började analysera barnlitteraturen i studien, trodde jag att grit skulle framställas så 

som den gestaltas hos Lauras pappa Charles: genom slagkraftiga uttalanden fyllda av 

kämparanda – som ”ingen förbaskad massa gräshoppor kan kuva oss!” (s. 185). Istället släpps 

läsaren in i protagonisternas tankar och känslor och får en bild av varför de gör som de gör. 

Hur protagonisterna tänker när de vägrar ge upp – hur de medvetet styr sina tankar och 

motiverar sig själva med fantasier om mat, värme och en bättre framtid. Barnlitteraturen 

åskådliggör hur grit inte bara handlar om fysisk uthållighet, utan lika mycket om 

känslomässiga och mentala ansträngningar. 
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Analysen av barnboksklassikerna gav oväntade resultat, i form av skildringar av hur 

barnprotagonisterna utvecklar grit. Duckworth och flera andra forskare studerar just nu hur 

grit skulle kunna läras ut – det är en fråga som forskningen inte har svar på i dagsläget. Ifall 

analysens resultat överförs i en didaktisk kontext, antyder barnlitteraturen existensen av ett 

föga utforskat område - strategier för grit. Skulle litteraturvetenskapliga analyser kunna 

inspirera till forskning om vilka strategier människor använder sig av i verkligheten? Vad 

gäller litteraturvetenskapen så verkar analys av litteratur utifrån Duckworths teorier om grit 

vara ett relativt outforskat område. Analysen i den här undersökningen skulle kunnat bli ännu 

starkare om det funnits utrymme att ställa barnboksklassikerna mot modern barnlitteratur. Då 

skulle det gå att se om framställningen av grit skiljer sig från de klassiska böckernas 

skildringar av motivet och om strategierna har förändrats över tid. Samtidigt skulle det gå att 

göra fler analyser av klassisk barnlitteratur, för att få en övergripande bild av hur grit har 

framställts under historiens lopp. Förutom barnlitteratur, vore det intressant att analysera 

ungdoms- och vuxenlitteratur för att se hur grit framställs där. Förhoppningsvis skulle man då 

hitta fler historier, i vilka protagonisterna inledningsvis tycks sakna grit. Sådana historier 

skulle kunna skänka en fördjupad bild av hur protagonisters utveckling av grit kan skildras. 

Sist men inte minst vore det lämpligt att analysera skönlitteratur där protagonisterna lever i 

ekonomiskt överflöd hela boken igenom, för att se om grit finns som motiv också i de litterära 

verken.  

En utmaning som uppstod var att grit förknippas med långvariga intressen, och de fattiga 

protagonisterna i barnböckerna hade varken tid eller råd med fritidsintressen. Däremot höll de 

fast vid sina studier oavsett hur lite tid och energi de hade att studera. Det är skälet till att 

studier skulle kunna räknas som protagonisternas långvariga intresse (alla protagonisterna 

utom Huck). Emellertid visar inte barnlitteraturen i undersökningen vad som händer när all 

energi till studier dräneras av fattigdom. Istället inspirerar texterna läsaren till att slita hårt 

med sina egna studier, med Gullas, Saras och Lauras otroliga bedrifter som exempel.  

Frågan är ifall barnlitteraturen som analyserats romantiserar fattigdom och firar svårigheter. 

Ingalls Wilder och Hodgson Burnett har skrivit utifrån egna erfarenheter, och i viss mån tycks 

även Twain och Sandwall Bergström ha gjort det. En romantisering kan vara negativ, eftersom 

den riskerar att idealisera lidande. Men barnboksklassikerna kan också läsas som uttryck för 

önskningar om att alla barn som befinner sig i socioekonomisk utsatthet förtjänar att lyftas ur 
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sina svåra livsomständigheter. I berättelserna om Huck, Laura, Sara och Gulla syns drömmar 

om barnkonventionen – långt innan den blev uppfunnen. Nutidens Sverige ger barn bättre 

förutsättningar jämfört med Sandwall-Bergströms skildring av samhället för hundra år sedan, 

men fortfarande finns ojämlikhet kvar i form av relativ barnfattigdom. Dessa klassiska böcker 

innehåller ett övergripande budskap: de uppmanar läsaren att bli sin egen lyckas smed och ta 

ödet i sina egna händer, istället för att vänta på att bli räddad av någon annan.  

Det är därför som grit och den valda barnlitteraturen är intressant för lärare. 

Barnboksklassikerna har didaktisk användbarhet – både när det gäller att lyfta 

värdegrundsfrågor och för att uppmärksamma grit. Skolan har uppdraget att ”gestalta och 

förmedla” vissa värderingar, varav en är ”solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 

2011, s. 7). Social uteslutning och mobbning som uppstår på grund av klasseffekten – för att 

kunna samtala om sådant med eleverna, är det viktigt att ha fiktiva karaktärer och situationer 

att utgå ifrån. En förhoppning är att den här studien kan bidra till ett medvetandegörande av 

grit som motiv i barnlitteraturen. Så att lärare som vill initiera samtal om uthållighet och grit i 

sina klasser, vet att de kan söka i barnlitteraturen efter didaktiska exempel. Sedan finns också 

Duckworths organisation Character Lab, som har en experimentell lektionsplanering för grit 

på sin hemsida (Duckworth, 2018, Character Lab). Character Labs hemsida kan också 

fungera som en resurs för pedagoger som vill uppmuntra sina elever till att utveckla olika 

positiva karaktärsdrag (såsom grit, growth mindset och självkontroll).  

När lärare börjar känna igen gestaltningar av grit i barnlitteratur, öppnas dörrarna till att kunna 

använda sig av texter som fyller klassens behov av motivation. Protagonisterna som 

analyserats i den här studien tycks ha ovanligt lätt för att lära sig nya saker. Därför är det 

viktigt att belysa karaktärerna Ermengarde (En liten prinsessa) och Johannis (Kulla-Gulla), 

som har inlärningssvårigheter. De karaktärerna synliggör en viktig aspekt av grit: att grit inte 

är hur mycket någon kan eller vet, utan hur hårt och länge personen kämpar. Drömmen om det 

livslånga lärandet gör grit till ett särskilt angeläget ämne för skolan. Den som behärskar grit, 

har nyckeln till att lyckas med att planera och fullfölja studier på egen hand. Min handledare 

under VFU’n (den Verksamhetsförlagda Utbildningen) hade insett det. 

- Grit, sade hon. Om de bara lär sig grit… 
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