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Inledning 

Bakgrund 

Som lärare på högstadiet tar man väldigt ofta del av diskussioner kring elevers läsförmåga och 

läsförståelse. Vad som inte avhandlas lika ofta är hur barn och ungdomar tolkar texter. Även 

inom forskningsfältet har jag sett tecken på att studier av barns tolkningar av texter är 

tämligen få. Cai Svensson hävdar att få studier är gjorda och att de flesta av dem tillhör 

forskningsfält som ligger utanför litteraturvetenskapens domäner.1  

    Mycket av de filmer vi ser och den litteratur vi läser innehåller ofta olika former av 

symbolik, ironi och metaforer. På högstadiet uppfattar jag det som att elever är duktiga på att 

uppfatta och förstå ironi i vardagliga samtal och kan se skillnaden mellan vad som sägs och 

menas. Högstadieelever kan ofta använda sig av ironi utan att kanske ha tagit till sig 

begreppet ironi. Större svårighet blir det då ironin ingår i en text och läsaren inte längre har 

kroppsspråk eller någon känd kontext att luta sig mot. Gunlög Märak skriver i sin bok Barns 

tolkningar av fiktiva figurers tänkande, att barn vid sju-åtta års ålder mer aktivt börjar 

reflektera över karaktärers intentioner, att tänka sig in i vad karaktärerna egentligen menar 

med vad se säger.2 

   Som vuxna läsare förstår vi ofta bättre att en text kan läsas på olika nivåer, att budskap 

ibland kan läsas mellan raderna. Vi har även förmågan att ta kunskap eller problematik från 

en kontext och applicera den på en annan. Vi kan skifta vår fokus från vår personliga 

synvinkel som läsare, till de fiktiva karaktärernas sätt att tänka. Vi kan dra paralleller mellan 

berättelsen och vår egen verklighet.  

   När jag skulle välja text att arbeta med, kom jag ganska snart att tänka på Tove Jansson vars 

litteratur ofta är riktad till barn men ofta har budskap som ligger på ett djupare plan. I Tove 

Jansson berättelser finner vi ofta teman som självförverkligande, ensamhet, rädslan för det 

okända och utanförskap. Berättelsen om det osynliga barnet, som jag valt att arbeta med, ingår 

i novellsamlingen Det osynliga barnet och andra berättelser, som utkom 1962.3 I Boel Westins 

bok, Tove Janson, Ord, bild, liv, framgår hur Tove Janson med novellsamlingen Det osynliga 

barnet distanserat sig från det rena barnbokskrivandet till ett mer vuxenorienterat skrivande.4 

Westin tar i boken upp kritikerkårens ambivalens vad gäller vilken målgrupp Tove Janson 

vände sig till.  

                                                 
1 Cai Svensson, Barns och ungdomars läsning, SIC 29, University of Linköping, 1989, s. 128 
2 Gunnlög Märak, Barns tolkningar av fiktiva figurers tänkande, Linköpings universitet 1994, s. 228 
3 Tove Jansson, Det osynliga barnet och andra berättelser, Stockholm, 1962 
4 Boel Westin, Tove Jansson ord, bild, liv, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2007, s. 367ff 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se hur elever ur två årskullar, år sex och åtta, uppfattar Tove 

Janssons novell, Berättelsen om det osynliga barnet. Hur tolkar de den osynliga Ninnis 

förvandling från osynlig till synlig? Använder de den konkreta berättelsens förklaringsmodell 

eller tolkar de texten och drar egna slutsatser? Kopplat till detta är även frågan om huruvida 

de kan utläsa de olika karaktärernas roll i den psykiska och fysiska förvandling Ninni 

genomgår. I texten finns flera former av ironi. Vet eleverna vad som menas med begreppet 

ironi? Jag har även för avsikt att se hur tolkningarna skiljer sig mellan yngre och äldre elever 

och hur mitt resultat står i förhållande till tidigare forskning. Som utgångspunkt har jag min 

egen tolkning av texten som står som separat del i min uppsats. 

 

 

Metod 

För att få bredd och djup i mitt material har jag använt mig av både enkäter och intervjuer. I 

mina enkäter har jag låtit eleverna få skriva egenformulerade svar på frågor kring texten som 

jag finner vara relevanta för min undersökning. 21 elever från varje klass deltog i 

undersökningen. I årskurs sex rådgjorde jag innan med deras klasslärare för att förvissa mig 

om att frågorna inte var för svåra eller om eleverna skulle kunna ha svårigheter att formulera 

egna svar. Fråga sju i enkäten består egentligen av två frågor som jag av utrymmesskäl och på 

grund av frågans karaktär, låtit ingå i samma fråga. Detta för att lotsa eleverna till reflektion 

kring berättelsens tema utanför berättelsens ramar. Jag valde denna form med öppna frågor då 

jag bedömde att jag kunde påverka elevernas svar för mycket om jag använde frågor med 

kryssalternativ. Både i årskurs sex och åtta presenterade jag syftet med min studie och 

poängterade att det inte var någon testsituation, utan att det var deras upplevelse och tolkning 

av texten jag var intresserad av och att ingen tolkning är bättre än någon annan. Jag bad dem 

även exemplifiera sina svar och skriva så utförligt som möjligt. I årskurs 6 läste jag texten 

högt inför klassen samtidigt som de fick ett eget exemplar av texten. Detta för att inte låta de 

yngre eleverna få nackdel av eventuell långsam läsning som skulle kunna ha tröttat ut dem 

och försvårat deras tolkning av texten.  

   För att begränsa mängden av material intervjuade jag tre elever från varje årskurs, tre pojkar 

och tre flickor. I årskurs sex intervjuade jag två flickor och en pojke, i årskurs åtta, två pojkar 

och en flicka. Mina intervjuobjekt valde jag utifrån deras svar på enkäterna. Detta för att kunna 
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intervjua elever med olika syn på texten och därmed få en förståelse kring hur deras 

resonemang skiljer sig åt. Inför intervjun poängterade jag åter syftet med min studie och 

försökte så långt som möjligt minimera upplevelsen av testsituation. Den intervjuform jag 

använde kan klassas som en kvalitativ och semistrukturerad intervju där jag utgick från 

frågorna i enkäten och försökte sedan, genom följdfrågor, fördjupa deras svar och leda dem till 

det jag ville fokusera på. Intervjuerna spelade jag in med elevernas medgivande. 

 

 

Forskningsöversikt 

Den forskning jag funnit som haft relevans för min undersökning är främst Gunnlög Märaks, 

Barns tolkningar av fiktiva figurers tänkande,
5 samt Judith A. Langers, Envisioning Literature, 

literay understanding and literature instruction.
6
  

   Gunnlög Märak har i sin studie låtit barn från förskola samt år 2 i grundskolan, tolka och 

resonera kring karaktärernas samspel och tänkande i A. A Milnes Nalle Puh och Vårvisan av 

Tove Jansson. Hon har bland annat studerat hur barnen upplever centrala passager i texterna, 

motiv för deras handlande och hur de uppfattar figurativt språk, såsom ironi och metaforer. Hur 

resonerar barn kring vad fiktiva karaktärer säger och menar? Den slutsats Märak kommer fram 

till är att barn har förmågan att se situationer i berättelser ur flera aktörers perspektiv, samt 

förhållandevis lätt kan göra distinktionen mellan vad som sägs och vad som menas i de fiktiva 

figurernas utsagor.7  Genom hennes studie har jag fått en inblick i hur barn tolkar och resonerar 

kring dessa frågor men även fått idéer kring hur man kan lägga upp en undersökning av detta 

slaget och hur man kan presentera sitt material och resultat.  

   Judith A Lang är en amerikansk forskare som studerat hur barn bygger upp sina litterära 

föreställningsvärldar. Hon hävdar i sin bok Envisoning litterature, att vi bygger våra 

föreställningsvärldar både genom vad hon kallar, objective experience och subjective 

experience.8 Genom objective experiance antar vi ett objektivt förhållningssätt för att skapa 

mening. Genom de kunskaper vi hämtar direkt från texten skapar vi mening. Subjective 

experience är den process då vi ser omvärlden genom det raster av tidigare erfarenheter och 

känslor vi bär med oss. Dessa två sätt att skapa mening är väldigt nära förknippade med 

                                                 
5 Märak 
6 Langers, Judith, Envisioning Literature, literary understanding and literature instruction, New York, 1995  
7 Märak, s. 279 f 
8 Langers, s. 6 
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varandra och ger tillsammans en djupare förståelse. Vidare hävdar Lang att byggandet av 

föreställningsvärldar sker genom fyra stadier som sker parallellt.9  

   Under det första stadiet, Being out and stepping into an envisionment, skapar vi en ytlig 

föreställning om vad texten handlar om. Vi börjar här filtrera de ytliga kunskaper om texten vi 

direkt får genom vårt subjektiva medvetande.10 

   Nästa stadium, Being in and moving through an envisionment, är stadiet då vi fördjupar 

textens innehåll med våra egna erfarenheter. Vi reflekterar kring motiv och karaktärers 

känslor och tankar. Genom föregående stadier har vi fyllt texten med mening genom att se 

den genom rastret av tidigare kunskap och föreställningar.11  

   Under stadiet, Stepping out and rethinking what one knows, utökar texten vår personliga 

kunskap. Vi omprövar vad vi trodde vi visste. Kanske får texten oss att inse våra fördomar 

eller att omvärdera eller ändra våra föreställningar om saker och ting.12 

   Stepping out and objectifying the experience, är det stadiet där vi distanserar oss från vår 

läsupplevelse och kan analysera texten som helhet. Vi kan kritisera författarens sätt att 

förmedla sitt stoff eller relatera texten till andra saker vi läst eller upplevt. Vi har som läsare 

”klivit ur” texten och ser den ur ett annat perspektiv. 13 

 
 
Min tolkning av Berättelsen om det osynliga barnet 
 
På ytan är Berättelsen om det osynliga barnet en berättelse om hur ett osynligt barn åter blir 

synligt, men har även en underliggande, allmänmänsklig dimension med ironisk prägel. 

Berättelsen visar hur människors kommunikation och förhållningssätt till varandra både kan 

rasera och bygga upp en människa psykiskt och fysiskt. Berättelsens problematik kan 

appliceras på en mängd instanser i vårt samhälle och gör att novellen riktar sig både till barn 

och vuxna på olika plan. 

   Vad som bidrar till novellens dubbelbottnade karaktär är de olika former av ironi som löper 

genom novellen. För att belysa de olika ironiska dragen i novellen kommer jag använda mig 

av Magnus Nilssons definition och kategorisering av ironibegreppet. I sin avhandling om 

Torgny Lindgren redogör Nilsson för olika former av ironi och vad som kännetecknar dessa. 

                                                 
9 Ibid, s. 15 
10 Ibid, s. 16 
11 Ibid, s. 17 
12 Ibid, s. 17 
13 Ibid, s. 18f 
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Nilsson hävdar att det som förenar olika former av ironi är tre olika delar: motsättning, drag 

av naivitet, samt att texten kan läsas på en ”hög”, respektive ”låg” nivå.14 

   Den tydligaste ironin som genomsyrar novellen gäller muminmammans naiva tro på 

mormors huskur, som ska tas, ” I fall ens bekanta blir dimmiga och svåra att se”.15 Vad som 

avses här är nog snarare medicin för människor med sviktande syn, än för barn som skall bli 

synliga. Motsättningen i detta fall är att mamman ser Ninnis förändring som ett resultat av en 

huskur, medan läsaren, som förmodas uppfatta en högre nivå av texten, ser det sociala 

samspelet mellan muminfamiljen och Ninni som orsak. Naiviteten återfinns här i mamman 

som förmodligen utan hjälp av huskuren, genom sin trygga, omtänksamma personlighet och 

agerande, synliggör Ninni. Denna form av ironi kallas enligt Nilsson för dramatisk ironi.
16 

Orsaken till att Ninni till en början är osynlig har också att göra med ironi. Genom att säga 

något men mena något annat har Ninnis tidigare vårdnadshavare utsatt Ninni för vad Nilsson 

kallar för antifrasisk ironi.
17 

 

Tooticki förklarar begreppet ironi med följande beskrivning:   

 
Nå, föreställ dig att du snavar på en klibbsvamp och sätter dig mitt i den rensade 
svampen, sa Tooticki. Det naturliga vore förstås att din mamma blev arg. Men nehej, det 
blir hon inte. Istället säger hon, kallt och förkrossande: Jag förstår att det där är din 
uppfattning om att dansa, men jag vore tacksam om du inte gjorde det i maten. Så, 
ungefär.18 
 

Vårdnadshavarens kalla ironi gentemot Ninni har gjort Ninni osäker på vad som menas och 

hur hon skall tolka det vårdnadshavaren säger, därför har hon dragit sig undan socialt samspel 

och därmed förlorat sin självbild och fysiska form. 

   I den avslutande episoden vid vattnet, då Ninni biter pappan i svansen, återfinns en något 

mer subtil form av dramatisk ironi. Igenom att begå en våldsam och moraliskt tveksam 

handling har Ninni uppnått något positivt. Hon har slagits för sig själv och för andra och 

därmed fått ett ansikte och blivit en ”hel” människa. 

   Vidare uppfattar jag karaktärerna även som bärare av idéer. Muminfamiljen som helhet 

utgör det fundament av trygghet som Ninni saknat. Ninni kommer direkt in i en gemenskap 

                                                 
14 Magnus Nilsson,  Mångtydigheternas klarhet. Om ironier i Torgny Lindgrens romaner från skolbagateller till 

hummelhonung, Växjö 2004, s. 33  
15 Jansson, s. 106 
16 Nilsson, Mångtydigheternas klarhet, s. 37 
17 Ibid., s. 34 
18 Jansson, s. 18 
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där hon blir sedd som en duglig individ och får uppgiften att rensa svamp som de andra. Hon 

får förtroende och en meningsfull och likvärdig plats i familjen.  

   Den karaktär som tydligast symboliserar trygghet är mamman som genom sin vänliga 

attityd både genom ord och handling successivt bygger upp en trygghet och ett självförtroende 

hos Ninni.  

   En annan viktig figur som bidragit till detta är lilla My, som genom sin tuffa jargong, lär 

Ninni att man måste stå upp för sig själv om man inte vill bli trampad på.  ”/…/ du får aldrig 

ett eget ansikte förrn/sic/ du lär dig slåss”19
, säger lilla My när hon misslyckats med att få 

Ninni att leka. 

   I den slutliga episoden vid havet får Ninni till slut sitt ansikte igenom att hon dragit lärdom 

av lilla Mys bryska uppmaningar. Då pappan skall skoja med sin familj och låtsas vara på väg 

att putta mamman i vattnet, hoppar Ninni fram och biter honom i svansen. Ninni har nu genom 

trygghet och social respons fått tillräckligt med självkänsla och självförtroende för att stå upp 

för sig själv och andra. Hon har fått tillbaka sitt ansikte och blivit en hel människa. 

 

Disposition 

För att göra mina resultat så överskådliga som möjligt har jag valt att redovisa fråga för fråga i 

enkäter och intervjuer. Av utrymmesskäl har jag extraherat delar av intervjuerna som jag 

finner vara relevanta för den aktuella frågan. När jag själv kommer med följdfråga i intervjun 

har jag här markerat det med ”I”. Efter redovisningen av enkätfrågan och intervjun har jag 

gjort en sammanfattning av både intervjusvaren samt enkätsvaren i den aktuella frågan. 

   Efter resultatredovisningen av de båda årskursernas svar följer en analys av materialet klass 

för klass, där jag försöker analysera och förmedla de generella drag jag funnit i elevernas 

tolkningar. 

   Därefter en jämförande studie av resultaten från de båda klasserna för att se om, och i så fall 

vilka, skillnader man kan skönja i deras tolkningar. Avslutningsvis kommer en kortare 

sammanfattning av min studie.  

 

 

 
 
 

                                                 
19 Ibid., s. 113 



 7 

 
Resultatredovisning år sex 
 
1. Hur hade Ninni blivit osynlig? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Ninni hade bott hos en tant som var kall och ironisk 13 
Ninni hade blivit skrämd av en tant 8 
 
Under intervju med pojke A förklarar han att Ninni blev skrämd av en ironisk tant som inte 

slog henne utan var taskig och sa sådant som hon inte menade. När vi sedan kommer in på att 

tanten var ironisk så förklarar han såhär: 

 
- Hon sa liksom att…Istället för att bli arg på henne så sa hon att det var bra av henne. 

 
Vidare trodde A att Ninni inte förstod att tanten menade något annat än vad hon sa. 

 

Flicka B förklarar att Ninni hade bott hos en tant som hade varit ironisk och när jag frågar vad 

ironi innebär så ger hon följande exempel: 

 
- Alltså.. Att om man till exempel säger.. Jag vet inte hur jag ska säga.. Ja vad solen 
skiner! Så skulle jag säga: - Nä det gör den inte alls, det är jättekallt! 
 

Vidare säger B att Ninni blev ledsen och att hennes konturer då började försvinna. 

 

Flicka C svarade följande på frågan varför Ninni hade blivit osynlig: 

 
- Det var typ att det var en tant som hade skrämt henne på fel sätt och då blev hon 
osynlig. 

 
När vi kommer in på att tanten hade varit ironisk, svarar C: 

 
- Alltså hon var liksom arg men kall samtidigt. Lite på det sättet. 

 
Hon utvecklade sitt resonemang med att Ninni blev osynlig för att hon var rädd. 

 
Som svar på frågan om hur Ninni hade blivit osynlig, var samtliga 21 elever i årskurs sex 

eniga om att tanten som tog hand om Ninni tidigare, bar skulden för att Ninni blivit osynlig. 

Detta igenom att hon behandlat Ninni på ett negativt sätt. Flertalet har i sina svar använt sig 

av ord och fraser tagna direkt ur texten och inte med egna ord analyserat problematiken. 

Flertalet har använt sig av frasen ”kall och ironisk”, som är en variant på ordalydelsen i 
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texten.20 Åtta elever har angett som skäl att hon, ”Blivit skrämd”, som också är en fras hämtad 

ur texten.21 Av 21 elever har 13 tagit upp ironi som ett av skälen till Ninnis osynlighet, dock 

har ingen av eleverna förklarat på vilket sätt tanten ironiserat eller vidare förklarat begreppet. 

I intervju med flicka B ges dock en korrekt analys av begreppet igenom ett eget konstruerat 

exempel. Även pojke A poängterar dubbelheten i tantens sätt att tala till Ninni. 

 

 

2. Vad gjorde mamman för att hjälpa Ninni att bli synlig igen? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Huskuren 10 
Huskuren samt mammans välvilja 9 
Mammans välvilja 1 
Huskur samt att Ninni fick en klänning 1 
 
I intervju med flicka B anger hon att huskuren troligtvis var det viktigaste för att Ninni skulle 

bli synlig men även att mamman var snäll spelade en roll i Ninnis förvandling. Hon svarar: 

 
- Hon blandade en huskur så var hon snäll och så.. 
 

Pojke A ger en bild av att båda delarna var lika viktiga och ger konkreta exempel på goda 

handlingar muminmamman gjort för Ninni; sytt en klänning och satt ett hårband runt hennes 

huvud. Mammans välvilja skapar en trygghet hos Ninni som gör att hon börjar synas enligt 

pojke A. På frågan om varför Ninni började synas igen efter mammans goda behandling 

svarade A: 

 
  - Hon var inte så rädd. Hon kände sig trygg. 
 

Flicka C svarar såhär på frågan: 
 

 – Hon blandade en huskur i hennes kaffe. 
 
Flicka C hävdar att huskuren var viktigast och kan inte svara på om hon gjorde något annat 

för att hjälpa henne att bli synlig. Hon beskriver också huskuren som någonting som skall ges 

som medicin till folk som blivit osynliga. 

 

                                                 
20 Ibid., s. 2 
21 Ibid., s. 2 
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Gemensamt för alla elever var att de tog fasta på huskuren som det mest konkreta mamman 

gjorde för att hjälpa Ninni. Vilken effekt den hade är ju inte målet för denna fråga dock. Mer 

än hälften hade tagit upp mammans välvilja som något mamman gjort för att hjälpa henne bli 

synlig. Flertalet har gjort detta utan att gå in på konkreta exempel eller analyserat 

problematiken mer ingående. I enlighet med min egen analys av berättelsen tolkar jag det som 

att samtliga ser att muminmamman har en stor roll i Ninnis förvandling till en synlig individ.  

 
 
3. Vad var det som gjorde att Ninni blev synlig igen? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Huskuren samt välvilja och interagerande med Ninni 8 
Välvilja och interagerande med Ninni 6 
Vet ej 3 
Huskuren  2 
Huskuren samt att pappan skulle kasta mamman i vattnet 1 
Ninni bet pappan i svansen 1 
 
Under intervjun med flicka B så angav hon huskuren som viktigast men antydde även att 

deras välvilja spelade roll. På frågan om det var någonting annat än huskuren som gjorde att 

hon började synas svarade hon: 

 
 – Njae, förutom att de var snälla kanske så. 

 
Flicka C hävdar under intervjun att huskuren var skälet och att hon inte riktigt vet om det 

fanns någon annan orsak. Dock säger hon i nästföljande fråga att Lilla my hjälpte henne att bli 

arg och att det också var ett skäl till att hon började synas. 

 

Pojke A tror att huskuren samt att de var snälla mot henne var lika viktiga skäl till Ninnis 

förvandling. Han tar även upp klänningen som mamman sytt som tecken på hennes välvilja. 

 

På frågan om hur Ninni blev synlig, som jag tycker är en av kärnfrågorna i berättelsen, har 

eleverna en rad olika svar. Olika elever har tagit fasta på vitt skiljda delar i berättelsen som de 

finner vara relevanta för Ninnis förvandling.  Att endast två elever enbart nämner huskuren 

som orsak tycker jag tyder på att de har en relativt god förståelse av vad berättelsen går ut på. 

Vad man kan anmärka är att ingen av eleverna har ifrågasatt huruvida huskuren givit någon 

verkan överhuvudtaget eller för vem huskuren är avsedd och vad den egentligen är menad att 
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bota. I intervjuerna ligger huskuren som det tyngsta skälet men även familjens välvilja spelar 

en roll.  

 
 
4. Gjorde lilla My något som hjälpte Ninni att bli synlig? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Ja, försökte göra henne arg/våga mer 12 
Nej 6 
Ja, utan förklaring 2 
Ja, skrattat när hon bet pappan i svansen 1 
 
I intervjun berättade flicka B att lilla My försökte göra Ninni lite arg. På frågan varför hon 

inte kunde bli arg tidigare i berättelsen svarade flicka B: 

 
- Jag vet inte.. alltså, hon hade blivit.. så nästan kränkt av hon tanten. 

 

Vidare svarade hon att lilla My blev arg då Ninni inte kunde leka. På frågan varför hon inte 

hade lekt tidigare svarade hon: 

 
- Jag tror hon hade gjort det men hon var så osäker… sen tanten. 

 
Pojke A tyckte att lilla My bara hade varit dum mot Ninni tidigare och inte hjälpt henne men 

att hon senare hade hjälpt henne att bli arg. På min fråga om det var viktigt att vara arg för att 

synas svarade han: 

 
- Man måste ju ha känslor. 

 
Vidare förklarade pojke A att Ninni aldrig hade lekt förr utan bara gjorde det för att vara snäll. 

 

Flicka C tyckte inte att lilla My hjälpte Ninni i början av berättelsen men att hon senare 

hjälpte henne att bli arg. På min fråga varför det var viktigt att vara arg svarade hon: 

 
- För när hon är arg får hon sitt mod tillbaka på det sättet 

 
Hon kunde inte redogöra för några andra aktiviteter eller samspel mellan Ninni och lilla My 

som hade hjälpt Ninni. 

 

En majoritet av eleverna har sett de positiva effekter lilla Mys påverkan haft för Ninnis 

utveckling. De har sett att lilla Mys uppmuntran av ”negativt” beteende gett förtjänster i 
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Ninnis jag-uppfattning och därmed bidragit till hennes förvandling. Av de som svarat nej gav 

ingen någon ytterligare kommentar till lilla Mys agerande. En av eleverna tog fasta på den 

positiva respons lilla My gav när Ninni bet pappan i svansen. 

 
 
5. Varför blev Ninnis ansikte synligt när hon bet pappan i svansen? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
För att hon kunde bli arg/slogs 13 
För att hon kände sig trygg/säker 2 
För att hon hjälpte mamman 2 
För att hon var modig 1 
Lilla Mys positiva respons 1 
För att pappan sa att han skulle kasta någon i havet 1 
För att pappan blev arg på mamman 1 
 
Flicka B svarade i intervjun på frågan om hur det kom sig att hennes ansikte blev synligt då 

hon bet pappan i svansen såhär: 

 
- Hon blev arg på muminpappan för hon trodde han skulle anfalla muminmamman och 
hon tyckte ju om muminmamman jättemycket. Då blev hon arg. 
 

 

Pojke A har en liknande förklaring: 

 
- Hon trodde muminpappan skulle kasta muminmamman i vattnet, då blev hon arg och 
bet muminpappan i svansen. 

 
I:- Så det var viktigt också? 

 
- Ja, att visa känslor och så 

 
Flicka C förklarar det så här: 

 
- För då blev hon ju arg och det var en sak som hjälpte henne. Sen hade ju 
muminmamman hjälpt henne, varit snäll mot henne. Å så, så då ville ju hon skydda 
henne. 

 
18 av 21 elever har här sett sambandet mellan att en våldsam handling utövad i god vilja att 

hjälpa en medmänniska har resulterat i att Ninni fått sittansikte. För de flesta har det inte legat 

någon konflikt i att en våldsam handling kan leda till ett positivt resultat. I enkäterna var 

svaren vitt skiljda men med tyngdpunkt på det svar där Ninnis nyfunna förmåga att bli arg och 

slåss utsågs som skälet till att hon slutligen fick sitt ansikte. Flera av svaren är ju nära 
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förknippade med varandra, såsom att vara arg och att vara modig, vilket i sin tur bygger på att 

man känner sig säker och trygg. Även att hon hjälpte mamman bygger ju på att hon är trygg 

och vågar stå upp för någon annan. Intervjuernas svar var slående lika de svar som gavs i 

enkäterna.  

 

 

6. Tanten som tog hand om Ninni innan hon kom till muminfamiljen var ironisk, 
vad menas med det? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Man säger något men menar tvärt om 9 
Hon retade Ninni 3 
Hon var kall 3 
Förtäckt hånande 1 
Hon var arg och inte snäll 1 
Man är taskig och tänker bara på sig själv 1 
Använt sig av textens förklaring 1 
Hon var taskig, sa elaka saker, brydde sig inte mycket om henne 1 
Kommer inte ihåg 1 
 
Ironi beskrevs av flicka B såhär: 

 
- Om någon säger någonting bra sedan säger de precis tvärt emot. Å ja… 

 
Hon kunde även relatera ironi till sin egen vardag i skolan där den används när man vill skoja 

med någon kompis. Hon påpekade att skillnaden var att Ninni visste nog inte att det var på 

skoj. 

 
Pojke A ger följande beskrivning: 

 
- Att man inte riktigt menar det man säger. Utan man säger det… Det kan låta snällt men 
man menar det inte snällt. 

 
Även han kunde relatera till sin vardag i skolan där man ibland kunde skoja med varandra på 

detta sätt. 

 
Flicka C hade följande beskrivning av begreppet ironi: 

 
- När man är arg och kall samtidigt fast.. man kan bli kall å så även om man e jättearg å 
så. 
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I enkätsvaren visade det sig att nio elever av 21 hade en korrekt uppfattning om vad den ironi 

som tanten utsatt Ninni för innebar. ”Förtäckt hånande” är ju annars en tämligen bra 

beskrivning av hur ironin fungerade i detta fall. Övriga gav begreppet en negativ laddning. 

Enbart en elev kunde inte minnas vad ironi innebar. Av dem som gav en korrekt beskrivning 

av begreppet så beskrev fyra elever begreppet utan att lägga någon värdeladdning i det. Vad 

som kan sägas vara gemensamt för majoriteten av eleverna är att de lägger en negativ 

laddning i begreppet ironi. Detta hävdar jag har att göra med att eleverna har svårigheter att 

dekontextualisera begreppet från berättelsen om lilla Ninni. Eleverna ser begreppet utifrån hur 

de tror att Ninni uppfattade det.  I intervjuerna kunde två elever sätta ironi i en annan kontext. 

Slutsatsen här blir att eleverna i år 6 har svårt att ta ut generella drag i begreppet ironi och är 

tämligen låsta vid textens ramar.  

 
 
7. Har du sett någonting i verkligheten som påminner om berättelsen om det 
osynliga barnet? 
Kan man lära sig något om människor av denna berättelse? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Nej/vet ej 15 
Ja, utan förklaring 2 
Man skall inte vara kall och ironisk mot andra 1 
Är man kall och ironisk hela dagarna blir personen sårad, mår dåligt 1 
Det var snällt att de tog emot barnet utan att veta något om det 1 
Människor är snälla mot varandra 1 
 
Ingen av eleverna kunde erinra sig att det sett någonting liknande i verkligheten. 

 
I intervjun svarade flicka B följande: 

 
- Ja, att.. man inte typ va elak å så och alltid tänka på andra och så. Och inte bry sig om 
sig själv. 

 
I: Men osynlig kan man inte bli va? 

 
- Nej (skratt) man kan känna sig osynlig kanske. 

 
Pojke A tyckte inte att han sett någonting liknande i verkligheten men att man kunde tänka på 

vissa saker. Han uttrycker det såhär: 

 
- Nja… just det att man inte ska va så jäkla… att man ska va snällare mot en del. Även 
om man inte tycker om dem kan man vara snäll ändå. 
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I: Vad händer då om man inte är snäll? 

 
- Man mår inte bra. 

 

Flicka C svarade så här på frågan: 

 
- Det är ju bra att läsa påhittade historier för då får man ju mer idéer till fantasin och så 

 
Vidare hade hon inte tänkt på något som man kunde lära sig om hur människor fungerar av 

denna berättelse. 

 

Av elevernas att var att döma är dessa frågor de mest komplexa och svåra att svara på. 

Eleverna har lättare att se den moraliska poängen i berättelsen än att föra över problematiken 

till en annan kontext. En skolmiljö torde ju annars vara en arena där berättelsens tema ständigt 

spelas upp. Att dra kopplingen mellan deras skolmiljö och en fiktiv berättelse var inget som 

någon av eleverna gjorde, utan höll sig till generella moraliska lärdomar om hur man skall 

vara som människa. 

 
 

Resultatredovisning år 8 
 
1. Hur hade Ninni blivit osynlig? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Behandlad illa av tanten, nämnt ironi 13 
Blivit skrämd av tanten 5 
Kärlekslös uppfostran 3 
 
Pojke A svarade så här på frågan: 
 

- Mmm.. Den hon bodde hos innan hade ignorerat henne, alltså inte brytt sig om henne. 
Och bara när människor inte märker en så syns man inte alltså. Människor försvinner. 
Man tänker inte på dem till slut när de inte säger någonting, när man inte pratar med dem. 
 

Flicka B: 

 
- Hon hade blivit tillräckligt skrämd ofta eller så. 

 

Vidare berättade hon att damen var elak genom att vara ironisk men visste inte riktigt på 

vilket sätt det hela skett. 
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Pojke C: 

 
- Ja alltså… Hon var typ sarkastisk. Du vet, hon var typ iskall mot henne typ ja… 

 
När vi kom fram till ironin erbjöd sig pojke C att förklara genom ett eget exempel: 

- Ja till exempel… om du skriver ett prov, säger vi, å det går jättedåligt. Så säger nån, -Å 
gud va bra det gick! Så är du dubbel. Det är det, så är det. 
 

I svaren på enkäterna så är årskurs åtta en ganska homogen grupp där många har likvärdiga 

svar. Samtliga är överens om att tantens behandling av Ninni gjort henne osynlig. Vad som är 

värt att poängtera är att intervjuobjekten A och C gör mer generella bedömningar genom att 

formulera egna exempel eller att beskriva problematiken i mer allmänna termer. De kan 

distansera sig från texten och se det hela i ett större perspektiv. 

 
 
2. Vad gjorde mamman för att hjälpa Ninni bli synlig igen? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Huskuren 11 
Huskuren samt mammans välvilja 7 
Mammans välvilja 2 
Gav Ninni en klänning 1 
 
Under intervjun svarar pojke A: 
 

- De började prata med henne och alltså göra saker för henne, försökte få henne va med, 
bli synligare. Prata. Att få henne, få en gemenskap med människor. 

 
A kom senare in på att hon även gjorde en hälsokur åt Ninni. 
 
Flicka B svarar: 

 
- Hon gick igenom mormors gamla anteckningar å kollade recepten där så hittade hon en 
huskur sen.. å, ja… 

 
B kunde inte nämna något annat som mamman gjort för att få Ninni synlig igen. 

 
Pojke C svarar: 

 
- Hon gjorde en klänning tror jag. Sen var det mormors huskur. 

 
Vidare ger C inte några mer konkreta exempel på vad mamman gjort för att hjälpa Ninni. 
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Mer än hälften av eleverna i årskurs åtta nämnde enbart huskuren och uteslöt både mammans 

känslomässiga omsorg samt hennes materiella gåvor. Vad man kan sluta sig till är att en 

majoritet har fokuserat på rent konkreta saker mamman gjort för Ninni. Enbart två elever tog 

enbart fasta på mammans välvilja. Pojke A har dock i intervjun främst poängterat mammans 

interaktion med Ninni samt att hon erbjudit Ninni en plats i gemenskapen. Intervjuerna 

förtydligade till viss del svaren från enkäterna men ändrade inte sakfrågan nämnvärt. Vad 

som är värt att poängtera är att ingen har ifrågasatt huskurens verkan och syfte. 

 
 
3. Vad var det som gjorde att Ninni blev synlig igen? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 

 
Familjens välvilja, trygghet 5 
Ninni blev arg/kunde visa känslor 4 
Huskuren samt familjens välvilja 3 
Familjens välvilja, huskuren, Ninni kunde bli arg 3 
Bet pappan i svansen 2 
huskuren 2 
Ninni blev arg samt huskuren 1 
Inget svar 1 
 
Pojke A svarar: 

 
- Hon fick ju uppmärksamhet. Hon blev ju uppmuntrad och hon gjorde ju nåt. Innan så 
gjorde hon ju bara det hon skulle och var väldigt försynt å så men nu så gjorde hon något 
som hon inte skulle och blev synlig. 

 
 

Flicka B svarar: 

 
- Det var ju huskuren, att mamman hade lagt det i hennes kaffe. På morgonen. 
 

Pojke C tar först upp att Ninni hade skratt i sig men inte kunde få fram det tidigare. C fastslår 

att det var för att hon bet pappan i svansen som hon blev synlig. På frågan vilken effekt det 

hade att hon bet pappan i svansen svarar han: 

 
- Hon kände sig som ett vanligt barn, hon började skratta. Ja. 

 
Enkätsvaren uppvisar en rad olika kombinationer av skäl till att Ninni blivit synlig igen. Vad 

som är anmärkningsvärt är att endast 9 nämner huskuren i någon form. 16 elever nämner 
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känslomässiga faktorer i någon form, antingen i kombination med huskuren eller 

självständigt. Vad som även bör nämnas är att ingen uttryckligen har ifrågasatt vad huskuren 

egentligen har för syfte att bota. I intervjuerna tog pojke A och C fasta på Ninnis 

känslomässiga förändring och vikten av uppmuntran från omgivningen. 

 
 
4. Gjorde lilla My något som hjälpte Ninni att bli synlig? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Nej 7 
Hjälpte Ninni att bli arg 5 
Lärde Ninni att bli arg och att leka 3 
Lärde Ninni att ta för sig 2 
Uppmuntrade Ninni 2 
Umgicks med Ninni 1 
Inget svar 1 
 
Pojke A svarar: 

 
 - Hon hjälpte väl lite mer och blev… lite rackartyg å så. 
 
 - I början var hon ganska otrevlig men hon försökte få henne mer synlig och vara med 
henne och så sådär. 

 
Flicka B ser till en början inte att lilla My skulle ha hjälpt Ninni på något sätt, utan bara ha 

varit dum och kaxig men säger sedan: 

 
- Nej, inte så… Eller, hon sa typ nån gång att, du kommer aldrig bli helt synlig innan du 
blir sur!” 
 

 

I: Nej, precis. Gjorde det någonting tyckte du? Hjälpte det då? 

 
- Ja det gjorde det ju. 

 
Pojke C svarar:  

 
- Hon hjälpte att få lite liv i henne.” 
 

I: Få liv i henne, på vilket sätt?  

 
 - Ja hon var… Hur ska man säga..? Typ då hon lekte berättade hon hur det skulle va å så. 
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I enkäterna angav 13 av 21 att lilla my spelade en roll i Ninnis förvandling till att bli helt 

synlig. Ett flertal har visat en ambivalent inställning till lilla My. Samtidigt som hon varit dum 

och aggressiv har hon fått Ninni att komma i kontakt med sitt känsloliv och fått henne att stå 

upp för vad hon tror på. I intervjun med flicka B förändrades hennes syn en del på lilla My 

under intervjun. Från att inte ha sett lilla Mys roll i det hela kom hon till slut fram till att hon 

faktiskt hjälpt henne en del.  

 
 
5. Varför blev Ninnis ansikte synligt när hon bet pappan i svansen? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Hon blev arg, kunde visa känslor 14 
För att hon skrattade 3 
Ej svarat 2 
Hon fick uppmärksamhet och slutade vara så artig 1 
Hon fick självförtroende 1 
 
Pojke A svarar: 

 
- Mmm.. Det kanske var det att hon gjorde något som hon inte fick göra. Hon fick 
uppmärksamhet. Nån blev arg på henne. Eller arg å arg… alltså de… de blev ju… 
Muminpappan blev ju lite arg i början. Så det var det tanten aldrig blev på henne så det 
var kanske därför. 

 
Flicka B svarar: 

 
- Hon blev sur. 

 
I: Så det var bra då att hon blev sur? 

 
- Ja 

 
På frågan om hon inte kunde bli sur innan svarade flicka B att hon inte visste. 

 

Pojke C svarar: 

 
- För hon typ kände sig som ett vanligt barn. 

 
På frågan varför hon bet pappan i svansen hade han inget svar. 

 

Samtliga elever som svarat på frågan kunde se ett samband mellan Ninnis förändrade 

personlighet eller förändrade beteende och att hon till sist fick sitt ansikte. Av detta drar jag 
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slutsatsen att eleverna väl insåg att för att bli en ”hel” individ måste man också kunna komma 

i kontakt med sin aggressivitet eller ha förmågan att stå upp för dem som står en nära. Endast 

två avvek mot denna trend igenom att inte svara. I intervjuerna framkom även från de två 

pojkarna, att det i konceptet att vara ett normalt barn, ingår att ibland göra sådant man inte får.  

 
 
6. Tanten som tog om hand om Ninni innan hon kom till muminfamiljen var 
ironisk, vad menas med det? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Man säger något men menar tvärt om 6 
Arg på ett kallt sätt 4 
Skämtsamt på ett spydigt sätt 3 
Använt textens förklaringsmodell 2 
skämtsam 1 
Hånande 1 
Man tar hand om barnet men tycker inte synd om det om det slår sig 1 
Man säger saker på ett sätt som skrämmer en annan 1 
Arg av sig 1 
Ej svarat 1 
 
Pojke A svarar: 
 

- Alltså man säger saker fast man menar inte det man, man ger ingen uppmärksamhet. 
Man säger saker men menar tvärt om. 
 

Vidare berättar A att det ofta händer att han kommer i kontakt med ironi, men att om man 

använder ironi för mycket så struntar folk i att säga någonting. De försvinner.  

 

Flicka B svarar: 

 
- Typ ilsken på avstånd. 

 
B trodde sig ha kommit i kontakt med ironi tidigare men kunde inte ge något exempel. 

 

I intervjun med pojke C slog vi fast att han redan tidigare redogjort för begreppet ironi med ett 

väl fungerande exempel. 
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Sex elever av 21 kunde redogöra för vad ironi innebar på ett tillfredställande sätt. Vanligaste 

förklaringen i denna kategori var, ”att säga någonting men mena tvärtom”. Övriga som svarat 

använde sig av förklaringsmodeller som var direkt tagna ur texten eller låg nära texten eller 

tantens förhållningssätt till Ninni. Återigen tycker jag att jag här får belägg för min ståndpunkt 

att eleverna ofta har svårt att distansera sig från texten och beskriva problematiken i generella 

termer. 

 
 
7. Har du sett någonting i verkligheten som påminner om berättelsen om det 
osynliga barnet? Kan man lära sig något om människor av denna berättelse? 
 
På enkätfrågan utföll följande kategorier: 
 
Ja, blir man mobbad/utstött kan man känna sig osynlig 10 
Alla behöver någon som bryr sig 3 
Nej 3 
Människor blir sårade av vad andra säger 1 
Refererat till annan bok med samma tema 1 
Egna erfarenheter av ironiska kompisar 1 
Det finns personer som bara tänker på sig själva 1 
Man kan lära sig stötta varandra 1 
 
Pojke A svarade så här under intervjun: 

 
- Alltså man kan ju lära sig att det går ju inte att vara otrevlig mot människor hela tiden. 
Ignorerar man människor så försvinner de till slut. Alltså de försvinner inte utan de 
försvinner ur folks radar. Man tänker inte på människan, man glömmer bort om den är 
någonstans. Om man går i skolan, man glömmer att personen går i klassen rent ut sagt. 
Den försvinner, man tänker inte på den. Är den där eller inte? Är den sjuk? Man bara 
glömmer bort den. 

 
Flicka B svarade: 

 
- Man ska typ inte va jätteironisk för man mår inte bra av det. 

 
När vi talade vidare om detta så menade hon att man i verkliga livet kunde bli ”osynlig” 

genom att hålla sig borta och inte våga prata. 

 

Pojke C svarade: 

 
- Sett å sett, det är ju mer att… Jag tänkte mycket på mobbning när jag läste det du vet.. 
iskall. Att man är utanför… Ingen bryr sig. 
 

I: Och hur blir de som mobbas då? 
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- Ja, de känner sig deppade, ja typ nästan osynliga faktiskt. Ja. 
 

Jag finner att eleverna i årskurs 8 har en god förståelse av den moraliska poängen i 

berättelsen. Flera kunde dra paralleller till mobbning, annan litteratur eller alla människors 

behov av trygghet. Under intervjuerna fann jag att mycket kunskap och förståelse fanns men 

att de behövde lite tid och ledning för att plocka fram den. Ingen av eleverna svarade att de 

sett någonting konkret i verkligheten som påminde om berättelsen om det osynliga barnet. 

 

 

Analys år sex 
 
Efter att ha studerat sammanställningen av enkäter och intervjuer gjorda i år sex har jag sett 

vissa mönster framträda. Vad som kan sägas generellt om elevernas tolkning av berättelsen är 

att en stor majoritet på något sätt har kommit till slutsatsen att muminfamiljens interagerande 

med Ninni eller deras bemötande av henne har spelat en roll för hennes fysiska förvandling. 

Detta kan avläsas i flera olika frågor. Vissa tar fasta på familjens eller muminmammans 

vänlighet i form av bemötande eller gåvor, andra tar fasta på lilla Mys försök att hjälpa Ninni 

att leka eller bli arg. Här kan man koppla resultatet till Judith A. Langes term Subjective 

experience. Då det inte någonstans i texten uttryckligt står att behandlingen av Ninni har haft 

betydelse för hennes utveckling, måste vi dra slutsatsen att detta är en subjektiv tolkning de 

gjort utifrån egna erfarenheter och egen kunskap.  

   Dock kvarstår faktum att alla elever utom en har tagit upp huskuren som orsak till att Ninni 

åter blivit synlig. Ingen har i detta avseende höjt sin tolkning över textens konkreta nivå och 

ifrågasatt effektiviteten i huskuren. Ingen har genomskådat mamman som aningen naiv när 

det gäller hennes tro på huskuren. Igenom detta drar jag slutsatsen att eleverna har svårt att 

ifrågasätta den konkreta texten och se den ironi det innebär att vi som läsare kanske är 

”smartare” än karaktärerna i berättelsen. Här ser vi elevernas begränsningar i den slutliga 

fasen av byggandet av föreställningar som Langes kallar, Stepping out and objectifying the 

experience. Eleverna ifrågasätter inte vad som hävdas i texten. Vad som hävdas av den vuxna 

och förståndiga mamman måste vara sant, resonerar nog de flesta av eleverna. För att koppla 

detta till Nilssons terminologi kan vi sluta oss till att dramatisk ironi är en väldigt svår form av 

ironi för elever i årskurs sex att förstå. 

   Även den mer vanliga antifrasiska ironin visade sig vara tämligen svår för eleverna. 9 av 21 

elever kunde förklara begreppet ironi och förstå att det innebär att man säger något men 
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menar något annat. Ett flertal gjorde förklaringsmodeller som bestod av ord och fraser direkt 

hämtade ur texten. Under intervjuerna framkom även att ironi som skämtsamt förhållningssätt 

elever emellan var ganska vanligt. Därmed stärktes min hypotes om att elever ofta kan 

använda sig av ironi utan att för den skull vara bekant med begreppet ironi. Här råder även 

samstämmighet med Gunnlög Märaks studie som hävdade att barn är förhållandevis duktiga 

på att göra distinktionen säga och mena. 22 

   Den punkt jag tyckte mig få mest entydigt resultat på, var hur eleverna kunde 

dekontextualisera berättelsens tema och budskap. Ingen av eleverna kunde extrahera temat, 

den moraliska poängen eller berättelsen i sig och relatera den till något i deras egen vardag. 

De svar som kom var mer generella och allmänna moraliska ställningstaganden. Generellt sett 

låg deras svar nära texten eller var ord och fraser hämtade direkt ur texten. Återigen ett 

exempel på elevernas svårigheter vad gäller Langes föreställningsstadie, Stepping out and 

objectifying the experience.
23

 Eleverna har svårt att ”kliva ur texten” och relatera den till 

något annat de upplevt. 

    

 

Analys år åtta 
 
Efter att ha sammanställt enkäter och intervjuer i år åtta, kan jag sluta mig till att en stor 

majoritet har sett interagerandet med Ninni och andra känslomässiga faktorer som en stor del i 

Ninnis förvandling. I jämförelse med resultatet från år sex var det två elever färre som tagit 

upp huskuren som skäl. Här ser vi en liten tyngdpunktsförskjutning mot Langes Subjective 

experiance, då eleverna i större grad tolkar texten och ser en förklaring bortom huskuren. Inte 

heller i årskurs åtta ifrågasatte någon huskurens effektivitet eller för vem den var avsedd. 

Ingen har tagit upp muminmammans naivitet vad gäller hennes tro på huskuren som lösning 

på Ninnis belägenhet.  

   När det gäller lilla Mys inverkan på Ninni finns här en viss ambivalens men en majoritet av 

eleverna tycker att lilla My har haft en positiv inverkan på Ninnis förvandling, trots hennes 

vassa attityd. 

   Något förvånande resultat gavs på frågan om vad ironi innebär. Enbart sex elever kunde 

beskriva begreppet på ett tillfredställande sätt. Flera förklarade begreppet med att man är arg 

på ett kallt sätt, eller att man skämtar på ett spydigt sätt. Svaren är ofta kopplade till textens 

                                                 
22 Märak, s. 280 
23 Langes, s. 18f 
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kontext och Ninnis upplevelse av den ironiska behandlingen, de har inte extraherat den 

allmänna kärnan i ironin. Dock kunde de båda intervjuade pojkarna redogöra för begreppet 

med egna exempel. 

   Vad det gäller elevernas förmåga att betrakta textens problematik i ett allmänmänskligt 

perspektiv har de en god förmåga att dra paralleller till deras egen vardag eller annan kontext. 

Ett flertal har dragit kopplingar till fenomenet mobbning, människors behov av respekt och 

trygghet samt vikten av en kärleksfull uppfostran. Dock kunde enbart en av dem direkt 

relatera till något konkret de sett i verkligheten. En flicka kopplade problematiken till annan 

litteratur och relaterade till Dave Pelzers bok, Pojken som överlevde, i hennes enkätsvar.  

Flera har svarat tämligen utförligt på denna sista fråga i enkäten och på så sätt visat ett 

engagemang för denna sorts problematik och förståelse av berättelsens poäng. I och med 

detta, följer eleverna i år åtta alla de fyra föreställningsstadier som Judit Lang lägger fram i 

sin bok, även den sista fasen, Stepping out and ojectifying the experiance, är här väl 

utvecklad.24 

   I 

 

Jämförande studie år sex och åtta 
 
Vad gäller Ninnis förvandling från osynlig till synlig fann jag inga större skillnader mellan de 

olika årskurserna. En stor majoritet i båda klasserna såg ett samband mellan interagerandet, 

bemötandet och Ninnis förvandling. Muminfamiljens värme, välvilja i ord och handling samt 

lilla Mys bryska uppmaningar har gett Ninni den trygghet hon behövt för att bli en hel 

människa. Samstämmighet råder även i fallet med tron på huskuren. Ingen i de båda klasserna 

har ifrågasatt huskurens effekt. Den har varit en aktiv del i Ninnis förvandling enligt en stor 

majoritet i båda klasserna. 

  Vad jag däremot hittat stora skillnader i är i förmågan att dekontextualisera berättelsen och 

relatera den till deras eget liv eller annan kontext. Ingen i år sex kunde sätta berättelsens tema 

och problematik i en annan kontext. De elever som kunde redogöra för någon lärdom de 

dragit av berättelsen hade karaktären av allmänmoraliska regler av typen ”man skall vara 

snäll”. 

   I år åtta däremot kunde merparten dra kopplingar mellan berättelsen och mobbing som 

fenomen, samt alla människors behov av trygghet. Genom deras ofta utförliga svar drar jag 

                                                 
24 Ibid, s. 18 
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slutsatsen att de sett Ninnis fysiska förvandling som en metafor för varje människas behov av 

respekt och bekräftelse för att bli en hel människa som kan stå upp för sig själv och andra. 

 

 

Sammanfattning 

En stor majoritet av samtliga elever i min studie har sett ett samband mellan Muminfamiljens 

vänliga bemötande och Ninnis förvandling. Här ser vi hur eleverna använt sig både av sin 

objektiva och subjektiva erfarenhet i sin tolkning, de två delar som Judith A. Langes hävdar 

fördjupar tolkningen av en text.25 Dock har ingen elev uttryckligen betvivlat huskurens 

effektivitet. Eleverna håller sig både till textens konkreta förklaringsmodell och bemötandets 

betydelse för Ninnis förvandling. Textens ”ytliga” kunskap smälts samman med elevernas 

inre kunskaper, erfarenheter och känslor till deras egen tolkning.  

   Eleverna har även uppmärksammat karaktärernas betydelse för händelseutvecklingen i form 

av muminmammans välvilja och lilla mys uppmuntran till lek och revolt. 

   Vad gäller begreppet ironi så kunde mindre än hälften av eleverna redogöra för innebörden 

av ordet ironi, den form av ironi Nilsson benämner antifrasisk ironi. Däremot hävdade 

eleverna i intervjuerna att ironi var ett vanligt skämtsamt förhållningssätt som brukades 

mellan kamrater i skolan. I detta fall råder konsensus mellan min studie och Gunnlög Märaks 

studie som hävdar att barn i regel har en god förmåga att se skillnaden av vad som sägs och 

menas.26 De mer subtila formerna av ironi, såsom dramatisk ironi, uppfattades inte av någon 

eleverna.                                                                          

   Den största skillnaden jag funnit mellan klasserna gäller förmågan att dekontextualisera 

berättelsen och relatera tematiken till något bortom berättelsens ramar. Eleverna i år åtta hade 

avsevärt bättre förmåga att relatera berättelsens budskap och tematik till något annat fenomen 

i samhället t ex, mobbning eller alla människors behov av kärlek och bekräftelse. Eleverna i år 

åtta har utvecklat det stadiet i byggandet av föreställningsvärldar Langes benämner, Stepping 

out and objectifying the experiance.27  

    

 

 

 

                                                 
25 Langes, s. 6 f 
26 Märak, s. 280 
27 Langes, s. 18 f 
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Frågor till det osynliga barnet. 
 
Namn………………………………………………………… 
 
 
 
 
1. Hur hade Ninni blivit osynlig? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
2. Vad gjorde mamman för att hjälpa Ninni att bli synlig igen? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
3. Vad var det som gjorde att Ninni blev synlig igen? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
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4. Gjorde lilla My något som hjälpte Ninni att bli synlig? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
5. Varför blev Ninnis ansikte synligt när hon bet pappan i svansen? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
6. Tanten som tog om hand om Ninni innan hon kom till muminfamiljen var 
ironisk, vad menas med det? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
7. Har du sett någonting i verkligheten som påminner om berättelsen om det 
osynliga barnet? Kan man lära sig något om människor av denna berättelse? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
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Stort tack till de elever och lärare som  

medverkat i min studie! 

 

 




