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Abstract 
The aim of this study is to investigate how the phenomenon imaginary friends are presented in 

the books Gittan och gråvargarna (2000) and Milla mitt-i-natten (1991). Research show that 

50 % of all children once had an imaginary friend and that it’s important to talk about how 

stories can be interpreted by children. The analysis’s has been based on a method on 

analyzing picture books. In the analysis I’ve looked on how the girls in the books change 

during the story and what function the imaginary friends fill. During the analysis’s I’ve 

noticed that it’s common that children use their imaginary friends to avoid a feeling of fear. 

They usually use this kind of friends during different kind of games and it gives the child a 

feeling of power and a chance to take care of someone else than itself.  This study shows that 

it’s important for teachers to know how to talk with children about how stories can be built 

and about subjects that can seem difficult and scary. It also shows that it’s important to make 

the children feel comfortable in the book talks so they feel that they can share their own story 

about the subject. 
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1. Inledning 
I läroplanen för grundskolan står det under skolans uppdrag att ”Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem” (Skolverket, 2011, s. 9). Att vara kreativ är en del som blir extra viktig inför 

vuxenlivet och ett sätt att uttrycka sin kreativitet på kan vara genom fantasin.  

Skolverket framhåller även genom läroplanen för ämnet svenska att undervisningen i ämnet 

ska syfta till att låta eleverna bli förtrogna med olika typer av medier och förstå dessa. 

Eleverna ska även genom undervisningen i svenska få kunskap om hur man kan hantera och 

förstå olika typer av medier och hur dessa kan fungera tillsammans, då till exempel text och 

bild (s. 222). Genom att eleverna får möta olika typer av texter och medier ska de ”[…] ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” 

(Skolverket, 2011, s. 222).  

Genom det centrala innehållet för ämnet svenska i skolans styrdokument ska eleverna få 

kunskap om olika typer av texter och då bland annat bilderböcker och texter som tar upp 

människors olika upplevelser och erfarenheter om olika situationer. De ska även ges kunskap 

om ”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar.” (Skolverket, 2011, s. 223). 

För att elever ska få denna typ av kunskap är det av vikt att tala om det eleverna läser och hur 

det framställs. Många barn kan på egen hand koppla den lästa berättelsen till egna 

erfarenheter, till exempel känslor som rädsla och ensamhet, och på det viset förstå historien 

utifrån sig själva. Detta innebär att eleven behöver ha en inre kreativitet, men även kunna 

skilja på vad som är verklighet och vad som är fiktion. I artikeln ”Låtsaskompisar” (u.å.) från 

Trygga Barn kan man läsa att 50 % av alla barn någon gång har haft en låtsaskompis och att 

detta fenomen är något som är helt normalt för barn. Denna vän kan fylla flera olika 

funktioner och psykologen Eva Hoff menar i artikeln ”Lekfulla barn blir kreativa vuxna” 

(u.å.) att barn ofta skapar en låtsaskompis för att skapa en värld i sitt inre där allting är 

möjligt. Många barn kan även enligt Hoff (u.å.) ta hjälp av låtsaskompisen för att skapa 

någonting i sin egen lek som egentligen är fiktion, till exempel att de skapar en plats som 

egentligen inte finns. 

Jag själv finner detta intressant då många barn haft låtsaskompisar och kan koppla detta till en 

text. Det är för mig även intressant att se hur eleverna uppfattar vad som är verklighet eller 
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fiktion i olika typer av böcker. Hur kan de koppla samman sin egen verklighet med det som i 

en bok kanske egentligen inte är verkligt? För mig är det även av intresse att studera hur man 

kan samtala om böcker med eleverna för att förstå vad som är verklighet eller fiktion utifrån 

deras egna erfarenheter. 

2. Syfte och frågeställningar 

Jag finner det väldigt intressant att många barn har haft låtsaskompisar och att det är ett 

återkommande fenomen i litteraturen. Utifrån detta är syftet med min studie att undersöka hur 

barn med låtsaskompisar framställs i bilderboken Milla mitt-i-natten (1991) av Gunilla 

Bergström och bilderboken Gittan och gråvargarna (2000) av Pija Lindenbaum samt hur 

detta förhåller sig till forskning om låtsaskompisar. Jag kommer även att undersöka vilken roll 

låtsaskompisen i böckerna fyller i barnets liv. Jag vill även i samband med en komparation 

mellan de båda böckerna få en inblick i hur barnet kan förstå berättelserna och fenomenet 

låtsaskompisar samt hur man kan samtala om detta i klassrummet. Detta mynnar ut i följande 

frågeställningar: 

- Hur framställs barnet med låtsaskompisar i den valda litteraturen? 

o Förändras barnet under bokens gång? 

- Hur framställs låtsaskompisen i den valda litteraturen? 

- Vilken roll fyller låtsaskompisen i barnets liv? 

- Hur kan man som lärare samtala med eleverna om berättelser? 

3. Disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras på följande vis. I avsnittet ”Material” kommer den 

primärlitteratur som används i studien presenteras och även dess författare. Också sekundära 

källor presenteras. Dessa sekundära källor tar upp forskning om kreativitet och låtsaskompisar 

och begrepp som används i analysen och diskussionen presenteras. Under rubriken ”Material” 

presenteras även tidigare forskning om bilderböckerna och deras författare. Avsnittet om 

sekundärlitteratur tar upp forskning kring boksamtal och hur detta kan användas i 

klassrummet.  

Avsnittet ”Metod” tar upp bilderboksanalys som är den metod som använts i analysen. 

Resultatet av analyserna kommer sedan att presenteras i avsnittet ”Analys” och utgår då 

utifrån den valda metoden samt den primära litteraturen. I avsnittet ”Komparation och 
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diskussion” vävs sedan analysen samman med tidigare forskning och den sekundära 

litteraturen.  

Detta följs av avsnittet ”Boksamtal utifrån analys och diskussion”. Här diskuteras analyserna 

av böckerna tillsammans med den sekundärlitteratur som tar upp boksamtal och man kan tala 

om böckerna i klassrummet. 

Avslutningsvis kommer ett avsnitt om fortsatt forskning och sedan slutsatser utifrån syfte, 

frågeställningar och bakgrundsforskningen. 

4. Material 
Under denna del kommer jag att presentera både den primära och sekundära litteraturen som 

har använts i studien. Jag kommer även att ge två kortare presentationer av författarna till 

primärlitteraturen. 

4.1 Författarpresentationer 
I studiens analyser finns två verk av två olika författare. Nedan kommer en kortare 

presentation av dessa två. 

4.1.1 Pija Lindenbaum 

Pija Lindenbaum är en svensk författare, formgivare och tecknare. Lindenbaum är född 1955 i 

Sundsvall där hon även är uppvuxen. 1979 gick hon ut Konstfack och har sedan dess 

producerat en rad olika böcker som skildrar barn av vår tid och deras liv. Bland Lindenbaums 

karaktärer finns bland andra Gittan, Kenta och Lill-Zlatan. Gestalterna skildras i en vanlig 

vardagsmiljö, men med ”skruvade” inslag i den vanliga familjevardagen. Till exempel får vi 

följa med Gittan på dagis i Gittan och gråvargarna (2000) och Lill-Zlatan när han blir 

svartsjuk på morbror Rarings nya vän Steve i Lill-Zlatan och morbror raring (2008). Hennes 

böcker har översatts till flera olika språk och är populära så väl i Sverige som utomlands.  

Lindenbaum har även suttit med i Svenska Barnboksakademin mellan 1999 och 2007 och har 

tilldelats många olika priser för sina böcker, både i Sverige och internationellt. Bland annat 

har hon fått flera nomineringar till Augustpriset och priset tilldelades 2000 Gittan och 

Gråvargarna för bästa barn- och ungdomsbok. För hela sin produktion av bilderböcker 

tilldelades Lindenbaum 2008 Astrid Lindgren-priset och hon tilldelades RFSU-priset 2009 för 

att hon genom sina böcker visar att ingenting är omöjligt att tala med barn om.  
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Bland Lindenbaums publicerade titlar finns serien om Gittan, men även titlar som Else-Marie 

och småpapporna (2007), När Åkes mamma glömde bort (2007), Kenta och barbisarna 

(2010) och Ska vi va? (2013) (Rabén&Sjögren, 2015). 

4.1.2 Gunilla Bergström 

Gunilla Bergström är en svensk författare och illustratör. Bergström är född 1942 i Göteborg 

och har även varit verksam som journalist, men har sedan 1975 varit författare på heltid. 

Hennes mest kända verk är serien om Alfons Åberg. Den första boken om Alfons 

publicerades 1972 och det finns idag 25 fristående titlar. Böckerna har översatts till 30 olika 

språk och är idag svenska barnboksklassiker.  

Några av Bergströms titlar är Alfons och hemlige Mållgan (2013), Alfons och Milla (2011), 

Aja Baja, Alfons Åberg (2006) samt Alfons och soldatpappan (2006). 

Förutom att Bergström har skrivit böckerna om Alfons har hon illustrerat pekböcker, skrivit 

visor tillsammans med Georg Riedel och arbetat med både film och teater för barn. Hennes 

arbete har varit speciellt på flera olika sätt då hon skrivit om ämnen som skilsmässa, krig och 

handikapp i böcker för relativt små barn. I serien om Alfons var hon även banbrytande i och 

med att den givna vuxna i böckerna är Alfons pappa och inte en mamma.  

Bergström är medlem i Svenska Barnboksakademin och har tilldelats flera olika priser för 

sina verk. Bland annat tilldelades hon Astrid Lindgren-prisen 1981, en Grammis för ”Årets 

barn” 1988 och Stockholm stads hederspris 1993 (Rabén&Sjögren, 2015). 

4.2 Primärlitteratur 
Här presenteras kort den primära litteraturen som jag analyserar i min studie. 

4.2.1 Gittan och gråvargarna (2000)  av Pija Lindenbaum  

Boken handlar om Gittan och gråvargarna hon möter i skogen. I boken får läsaren följa med 

när Gittan ska gå på promenad med sin förskola till andra sidan ängen. Efter en stund på 

utflykten tappar Gittan bort de andra barnen och fröknarna. När hon sitter ensam i skogen och 

väntar på att någon ska hitta henne kommer gråvargarna. 

4.2.2 Milla mitt-i-natten (1991) av Gunilla Bergström 

Boken handlar om Milla som ska gå och sova. Med sig när hon lägger sig i sängen har hon 

dockan Dora. Samtidigt som det börjar mörkna blir dockan rädd för natten. För att hjälpa 

Dora och Milla med sin rädsla kommer Mållgan för at berätta för flickorna om vad det 

egentligen är som händer när natten faller på. 
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4.3 Sekundärlitteratur 
Här presenteras den sekundära litteratur som använts i arbetet med min studie. 

4.3.1 Begreppet låtsaskompis 

Psykologen Eva Hoff (2003) har i sin avhandling forskat om barns kreativitet och 

låtsaskompisar. Hon beskriver att de barn som konstruerar denna typ av vänner ofta är mer 

kreativa än andra barn och att det inte är ovanligt att barn i de tidiga skolåren har 

låtsaskompisar. Hoff (2003) menar vidare att barnen med låtsaskompisar ofta konstruerar 

dessa för att kompensera för någonting annat hos dem själva. Att konstruera en låtsaskompis 

hävdar Hoff hjälper barnet i skapandet av hens egen identitet. Genom sin forskning har Hoff 

(2003) sett att det finns fem olika funktioner som denna typ av kompisar fyller. Dessa 

funktioner är: 

1. Tröst och sällskap 

2. Motivation eller självreglering 

3. Självförtroendeförstärkning 

4. Personlighetsutvidgning 

5. Livskvalitetsförhöjning (s. 64) 

De första och andra funktionerna tröst och sällskap samt motivation eller självreglering 

innebär att barnet tar hjälp av sin låtsaskompis för att till exempel motiveras till skolarbete 

och umgås med andra vänner, men även för att tänja på olika regler. Genom den tredje 

funktionen självförtroendeförstärkning tar barnet hjälp av låtsaskompisen för att stärka sitt 

eget självförtroende. Om låtsaskompisen framstår som liten och svag måste barnet vara större 

och starkare och får då ett ökat självförtroende. Fjärde funktionen personlighetsutvidgning 

innebär att låtsaskompisen skiljer sig i personlighet från barnet självt. Det kan innebära att 

låtsaskompisen är av ett annat kön eller är ett djur. Genom detta får barnet möjlighet att 

utforska en annan identitet som hen inte har. Femte och sista funktionen 

livskvalitetsförhöjning kan innebära att barnet får uppleva någonting som inte finns i hens 

egen vardag. Detta kan till exempel vara att låtsaskompisen finns i ett annat land där allting är 

annorlunda mot där hen själv bor. 

4.3.2  Kreativitet 

Hoff (2003) skriver i sin avhandling om hur en kreativ miljö kan gynna barnen i skolans 

värld. Hon definierar kreativitet som ”ett generativt eller produktivt nytt sätt att uppleva 

verkligheten och sig själv på” (Hoff, 2003, s. 58). Vidare skriver hon att fantasin kan vara en 
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gren som kreativiteten kan uttrycka sig i. Fantasin gör att människan får testa på saker hen 

aldrig gjort förut, men kan även utforska sig själv på ett helt nytt sätt. I fantasin kan 

människan få göra vad hen vill och att få drömma om framtiden är ingenting ovanligt. Detta 

menar Hoff (2003) kan vara ett sätt som kreativitet visar sig på. Kreativiteten är viktig för oss 

människor, men extra viktig för barn i deras utveckling och då speciellt fantasin. För barn är 

det av stor vikt att kunna fantisera ihop okända platser eller låtsaskompisar i och med att det 

gör att de får utöva sin kreativitet. 

4.3.3 Att samtala om böcker 

Katarina Eriksson, professor i pedagogik, har i sin avhandling från 2002 forskat om hur man 

kan samtala om böcker med barn i olika klasser i grunskolan. Denna typ av samtal kallas för 

boksamtal och Eriksson (2002) undersöker även hur intertextualitet påverkar eleverna i denna 

typ av samtal. 

Med intertextualitet menar Eriksson (2002) vad som mer kan inräknas till att berätta historien 

förutom just själva texten. I avhandlingen redovisar Eriksson (2002) olika uppfattningar om 

vad just detta begrepp innebär, men Eriksson (2002) själv menar att detta begrepp innefattar 

all annan typ av media, till exempel tv-serier eller liknande, men även egna erfarenheter. 

Eriksson (2002) har i sin forskning studerat flera olika typer av boksamtal i klassrummen och 

sett att ett återkommande moment är att eleverna får läsa högt för klassen ur boken. Dock 

menar hon att detta inte är någonting som gynnar varje enskild elevs lust till att läsa. Detta 

moment blir istället som en slags koll för läraren att se om eleven till exempel har rätt uttal. 

Att behöva läsa högt om boken inför klassen blev ofta ett ångestfyllt moment då eleverna 

kände att läraren ställde frågor som de var tvungna att kunna rätt svar på. Eriksson (2002) 

menar att det viktiga i boksamtalen är att eleven ska få känna en läsglädje utifrån sin egen 

kompetensnivå och inte behöva bli ångestfylld inför att behöva läsa högt inför klassen eller att 

vara rädd för att inte kunna svara rätt på en specifik fråga (s. 96). 

För att uppnå dessa samtal som behandlar glädjen att läsa och förstå, istället för att känna det 

som att man blir kontrollerad, hävdar Eriksson (2002) att det är av största vikt att ha ett 

klassrumsklimat där alla känner sig välkomna och trygga. Här ska eleverna kunna känna att 

de kan dela med sig av sina egna erfarenheter eller våga läsa något högt utan rädsla för att bli 

skrattade åt om uttalet skulle bli fel. I och med att denna rädsla fanns i de analyserade 

boksamtalen blev det oftare att eleverna inte talade alls än att de faktiskt försökte (s. 99). 

Detta kunde förutom elevens egen rädsla bero på att lärarens syfte med uppgiften skiljde sig 
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från vad eleverna själva faktiskt upplevt under läsningen. Eriksson (2002) påpekar därför att 

det är av största vikt att skilja på vad det är eleverna tagit till sig i läsningen och lärarens 

pedagogiska synpunkt, just för att eleven ska få känna läsglädje istället för ångest inför 

momentet (s. 103). 

Eriksson (2002) påvisar även att det ofta var så att boksamtalen ledde in på personliga 

erfarenheter under lektionerna. Många texter som eleverna läste behandlade händelser som 

kunde upplevas som både verkliga och påhittade. Lärarna ville då under samtalen se vad 

eleverna uppfattat som verkligt och inte. Eriksson (2002) menar att det ofta är de erfarna 

läsarna som enklare kan skilja på verklighet och fiktion i en berättelse, och hon har genom 

detta även velat studera vad som är verkligt för eleverna när de läser (s. 149-150). I samtalen 

om böckerna fick eleverna samtala om vad de läst och försöka koppla detta samman till sina 

egna erfarenheter och sin egen vardag. Lärarna hävdade att detta var viktigt för att de själva 

skulle förstå vad som verkligen hände i berättelsen (s. 152). Dock var vissa ämnen svårare att 

tala om än andra beroende på vilken erfarenhet varje elev hade med sig sedan tidigare. I 

samtalen talade de även om vad som hände på riktigt och inte. I dessa samtal var det oftare så 

att eleverna talade av egen erfarenhet och kopplade detta samman med texten. Dock såg 

Eriksson (2002) att det ofta inte var uttalat att det faktiskt var något som var självupplevt, utan 

det var något lärarna kunde läsa av ur situationen (s. 158). 

I avhandlingen påvisar Eriksson (2002) att det är en fin balansgång att diskutera vardagen i en 

klassrumsdiskussion. Det kan lätt hända att det blir för privat eller att eleverna känner att de 

inte vill dela med sig av sina erfarenheter. Utifrån detta är det viktigt att klassrumsklimatet är 

tryggt och att eleverna känner att de vågar dela med sig av sitt privatliv i diskussionerna för 

att på så vis kunna förstå texterna på ett annat sätt (s. 176). 

Avslutningsvis i sin avhandling skriver Eriksson (2002) om vilka brister hon kunde se i 

boksamtalen. Ofta flyttades fokuset från själva berättelsen och förståelsen till hur långt och 

hur länge varje elev hade läst. Detta ledde till att eleverna inte läste för att det var lustfyllt 

utan för att de var tvungna. I och med att eleverna ofta blev begränsade till ett visst sidantal 

ledde det till att spontaniteten i samtalen blev bristande och det blev viktigare för eleven att 

läsa lika långt som en klasskompis istället för att faktiskt förstå det hen läste. Även det faktum 

att eleverna kände en rädsla för att bli kontrollerade under samtalet hämmade samtalen och 

ledde även det till att diskussionerna inte blev lika livliga som läraren hoppats på (s. 190). 
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4.3.4 Tidigare forskning om karaktären Gittan 

Litteraturvetaren Mia Österlund har i sin artikel ”Kavat men känslosam. Den komplexa 

bilderboksflickan i Pija Lindenbaums Gittan-trilogi” (2008) analyserat karaktären Gittan och 

trilogin om samma flicka. Österlund (2008) framhåller att flickor alltid skildrats i litteraturen, 

men inte på samma vis som i Gittan-trilogin. De tre böckerna som analyserats är Gittan och 

gråvargarna (2000), Gittan och fårskallarna (2001) och Gittan och älgbrorsorna (2003). 

Genom hela denna trilogi menar Österlund (2008) att man kan utläsa tre olika aspekter av att 

vara en flicka. Dessa tre aspekter är ”bestämmanderätten och modet, moderligheten och 

omhändertagandet, samt vikten av att ha en egen vilja.” (Österlund, 2008, s. 97).  

I analysen som Österlund (2008) gör av Gittan och gråvargarna (2000) menar hon att Gittan 

är en flicka som saknar mod och att hon skiljer sig från de andra dagisbarnen då hon uppvisar 

rädsla och försiktighet. När Gittan sedan går vilse i skogen skriver Österlund (2008) att hon 

utmanas i dessa känslor. Genom att hon träffar gråvargarna i skogen, som i vanliga fall hade 

varit djur som står för fara, tar hon själv makten över situationen (s. 98). 

I boken om Gittan och gråvargarna har leken en stor roll. Österlund (2008) hävdar att så är 

fallet i flera barnböcker och att just leken är tacksam att analysera i denna typ av litteratur. 

Leken fyller flera olika funktioner i bilderboken: ”Synen på leken som utveckling, maktspel, 

identitetsskapare och frivolitet är särskilt relevant för att förstå lekens roll och gestaltningen 

av inre lekvärldar i bilderboken.” (Österlund, 2008, s. 100). Hon fortsätter att förklara att just 

leken ofta omfattar ett tydligt maktspel genom lekens regler, vem som sätter dessa regler och 

vem som på så sätt blir lekledaren. Genom alla dessa regler som byggs upp inom leken ges 

barnet en möjlighet att ta kontroll och utöva makt. Österlund (2008) fortsätter förklara om 

lekens roll i bilderboken då hon menar att barnet ofta kan iscensätta vardagliga situationer 

från hens egen verklighet i leken och även på så vis ta kontroll (s. 100). I Gittan och 

gråvargarna (2000) avlöser lekarna hela tiden varandra och Österlund (2008) visar att detta 

ger en bild av hur Gittan får känna känslor hon inte är van vid: ”[…] där lekmoment avlöser 

varandra samtidigt som kedjan av lekar bidrar till att frigöra en känsla hos flickan, i detta fall 

hemlängtan och osäkerhet inför det främmande.” (Österlund, 2008, s. 104). 

Genom Österlunds (2008) analys kan man läsa om hur färgerna i Gittan och gråvargarna 

(2000) visar på Gittans känslor. Hon menar att då Gittan befinner sig i den verkliga världen 

avspeglas detta genom en gulfärgad omgivning. Denna färg går sedan över i rosa när Gittan 
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försvinner in i sin låtsasvärld. ”Färgsättningen används som ett smidigt sätt att markera att 

Gittan nu rör sig på en annan nivå, i sin lek.” (Österlund, 2008, s. 101).  

Österlund (2008) menar att i trilogin om Gittan skapar hon egna kompisar i form av olika 

djur. Detta sker för att Gittan själv ska känna att hon kan hantera en situation som hon inte är 

van vid (s. 103). Just låtsaskompisar menar Österlund (2008) är ett vanligt förekommande 

fenomen inom barnbokens värld, till exempel Mållgan i böckerna om Alfons Åberg. 

Österlund (2008) menar att Mållgan kan ses som ett alter-ego till Alfons och att pojken tydligt 

visas som en person som inte är på riktigt. Låtsaskompisarna i böckerna om Gittan avviker 

från detta då det aldrig är uttalat att djuren är något som Gittan själv projicerat fram (s. 103). I 

och med att Lindenbaum aldrig visar att djuren inte finns på riktigt får läsaren en inblick i hur 

Gittan ser på sin egen tillvaro och Österlund (2008) hävdar att djuren ger uttryck för Gittans 

bristande egenskaper inom olika områden. Till exempel projiceras djuren fram då hon känner 

sig ensam eller otillräcklig (s. 103). Just utanförskapet menar Österlund (2008) är ett 

återkommande tema genom alla tre böckerna om Gittan. Genom denna känsla och leken 

projicerar hon fram sina låtsaskompisar för att inte behöva känna sig ensam (s. 105). 

Österlund hävdar även att Gittan genom hela trilogin ger djuren mänskliga egenskaper så de 

ska framstå som barn för att hon enklare ska kunna förhålla sig till dem (s. 106). 

Österlunds (2008) analys avslutas med en sammanfattning av trilogin om Gittan. Hon menar 

att dessa böcker på ett bra sätt visar hur leken ibland används i bilderböcker för att visa olika 

typer av känslor: ”Känslomässiga konflikter ligger till grund för berättelsen och konkretiseras 

med hjälp av lekar i den inre lekvärlden” (Österlund, 2008, s.109). Känslorna som Österlund 

(2008) menar tar störst plats genom respektive historia är omvårdnaden och känslan av att ha 

en egen vilja.  

Elisabeth Larsson (2011) skriver i sitt examensarbete på lärarutbildningen om karaktären 

Gittan i boken Gittan och gråvargarna (2000) av Pija Lindenbaum. Larsson (2011) hävdar att 

boken kan ses som en parafras på sagan om Rödluvan och vargen. Skillnaden är att nu är det 

Gittan som är den modiga och har makten över vargarna, till skillnad från den klassiska sagan 

(s. 19). Larsson (2011) beskriver i sitt arbete att Gittan kan ses som könsneutral till sitt 

utseende då henne kläder likväl skulle kunna vara för en pojke. Dock menar författaren att det 

är hennes beteende som avslöjar att hon är av det kvinnliga könet. Hon är passiv i sin roll, 

men omhändertagande gentemot vargarna. Larsson (2011) beskriver det som att Gittan inte tar 

en ledarroll över vargarna utan får mer en moderlig roll över dem. I boken lagar hon mat åt 
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vargarna, sjunger för dem när de ska sova och säger åt dem när det är dags att gå på toaletten 

(s. 20). Hade Gittan varit en pojke hade detta agerande inte sets som lika självklart, enligt 

Larsson (2011).  

4.3.5 Tidigare forskning om böcker av Gunilla Bergström 

Konstvetaren Annika Gunnarsson har i sin avhandling Synligt/osynligt. Receptionen av det 

visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg (2012) analyserat hur böckerna om Alfons Åberg 

framställer olika typer av fenomen, bland annat vad som är verklighet och vad som är fiktion. 

Gunnarsson (2012) menar att böckerna genom lekfullhet visar på vad som finns i verkligheten 

och vad som bara finns inom Alfons. Genom denna lekfullhet leder böckerna till att det går att 

föra en diskussion om olika känslor, till exempel rädsla och ångest. Lekfullheten gör även att 

barnet i boken får en chans att uppleva en värld där han känner sig vuxnare och mer erfaren 

än han gör i den verkliga världen. I böckerna om Alfons Åberg avtecknas det som är fiktion 

så att läsaren kan se detta, men genom texten framgår att till exempel Alfons pappa inte ser 

dessa olika saker. Gunnarsson (2012) menar att till exempel en låtsaskompis kan tecknas med 

upplösta konturer, vilket leder till att betraktaren ska förstå att detta är fiktion (s. 181-182). 

I sin avhandling beskriver Gunnarsson (2012) hur leken används i böckerna. Leken är en stor 

del av böckerna och hon menar att det hela tiden finns en jämn balans mellan det som är 

fantasi och det som är verklighet i leken, men att det inte heller görs någon skillnad på dessa i 

böckerna. Genom leken får Alfons ett utrymme att ta del av vuxenvärlden, till exempel när 

pappan säger att de behöver städa eller att det behöver vara ordning och reda (s. 177-179). 

Leken i böckerna, menar Gunnarsson (2012), visar att ”Lek i tankens värld är osynlig för den 

icke invigde, men påtaglig och närvarande för den invigde.” (Gunnarsson, 2012, s. 182). 

I boken Alfons och hemlige Mållgan (1976) visar Gunnarsson (2012) att temat är att det finns 

en vän, Mållgan, som bara Alfons kan se. Mållgan framstår här som ett alter-ego till Alfons. 

Mållgan blir till genom en lek inom Alfons, men kan även vara med och hjälpa till att medla 

vid olika situationer som Alfons själv inte kan hantera, enligt Gunnarsson (2012). Mållgan 

tecknas med upplösta konturer och genom denna avbildning kan betraktaren se honom som 

osynlig eller genomskinlig (s. 192-193).  

Analysen av boken Alfons och hemlige Mållgan (1976) är en av sex analyser Gunnarsson 

(2012) gjort för att visa på hur saker inte alltid är verklighet i böckerna om Alfons Åberg. 

Gunnarsson (2012) hävdar att detta ändå avbildats i böckerna för att visa på den kapacitet som 

finns i tanken när det gäller att klara av att hantera situationer som annars känns ovana eller 
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obehagliga (s. 237). Gunnarsson (2012) avslutar kapitlet om fantasi och abstraktioner med att 

förklara hur saker som är fiktiva framställs i böckerna om Alfons Åberg: ”På samma sätt 

befinner sig det som syns att det finns, det som syns men inte finns och det som finns men 

inte syns, mellan fantasi och verklighet, det reella och det abstrakta, text och bild, liksom 

ibland även det synliga och osynliga.” (Gunnarsson, 2012, s. 240). 

Milla är en karaktär som är återkommande i böckerna om Alfons Åberg av Gunilla 

Bergström. Caroline Berglund och Paulina Nilsson (2011) beskriver i sitt examensarbete på 

lärarutbildningen att Milla är en av Alfons närmaste vänner. Berglund och Nilsson (2011) 

skriver att Milla alltid är klädd i samma kläder i de böcker de analyserat. Flickan är klädd i 

rosa tröja, en röd klänning samt rosa strumpbyxor. Till detta har hon sedan röda hårspännen i 

håret och ett halsband med en berlock i form av ett hjärta runt halsen (s. 15). Milla beskrivs 

även som en flicka med axellångt hår och fräknar. 

  

Amelie Nelander Fagerberg (2013) skriver i sitt examensarbete i utbildningsvetenskap inom 

allmänt utbildningsområde om Milla i boken Milla mitt-i-natten. Även här beskrivs Millas 

kläder på samma sätt som enligt Berglund och Nilsson (2011). Nelander Fagerberg (2013) 

skriver även att Milla i Milla mitt-i-natten (1991) är klädd i ett rosa nattlinne (s. 26).  

Nelander Fagerberg (2013) beskriver Milla som en flicka som har karaktärsdrag som oftast 

ses som manliga. I boken Skratta lagom! Sa pappa Åberg (2012) beskrivs Milla som 

aggressiv, aktiv och våldsam. I boken kan man se dessa egenskaper även hos Alfons och de 

båda blir lika i framställningen. Men Nelander Fagerberg (2013) menar att i boken har både 

Milla och Alfons även karaktärsdrag som ses som mer feminina, som att de båda är 

omtänksamma och sårbara (s. 25). I boken Milla mitt-i-natten är inte Alfons närvarande, men 

även här framställs Milla som omtänksam och modig. I boken är hon även en flicka med livlig 

fantasi. Detta menar Nelander Fagerberg (2013) genom att hon på egen hand projicerar fram 

Mållgan. För att någon annan ska kunna se pojken krävs att de har lika stor och livlig fantasi 

som Milla. I samma bok framställs Milla även som orädd och i andra böcker av Gunilla 

Bergström där Milla finns med påvisar Nelander Fagerberg (2013) att Milla framställs som 

likgiltig mot Alfons. Båda barnen kan i böckerna vara aggressiva och orädda, precis som 

Nelander Fagerberg (2013) menar att Milla är i Milla mitt-i-natten. Nelander Fagerberg 

(2013) beskriver att Milla inte är en flicka som alltid faller under de kvinnligt könsstereotypa 

egenskaperna. Milla kan i böckerna både visa de manliga egenskaperna som aggressiv och 

aktiv, men även omtänksam och modig som är kvinnliga egenskaper (s. 30). 
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5. Metod 

Jag har i studien valt att analysera två olika bilderböcker utifrån litteraturvetaren Ulla Rhedins 

(2001) bilderbokskoncept och hennes teorier om hur bilderboken som medium fungerar i sitt 

berättande. Jag kommer även att jämföra de olika böckerna tillsammans med de funktioner 

Hoff (2003) sett hos barns låtsaskompisar.  

5.1 Bilderboksanalys 
En bilderbok bygger upp sin tematik genom flera olika delar och det krävs både text och bild i 

samspel för att en bilderbok ska vara just detta (Rhedin, 2001). I bilderboken samspelar 

bokens innehåll, bilder och text, med bokens utformning (s. 145). Flera olika delar av mediet 

än text och bild har alltså betydelse för att läsaren ska få den upplevelse som författaren tänkt 

med boken (s. 145). Bilderna i en bilderbok ger författaren möjlighet att utveckla berättelsen 

på ett annat sätt än genom texten. Även bokens storlek och format ger författaren möjlighet att 

uttrycka hur boken kan läsas, av barnet själv eller tillsammans med en vuxen. Flera gånger 

kan man se hur en bok som gjorts om till ett mindre format tappar sin dramaturgi genom att 

bilderna inte blir lika utförliga eller lika många. I de böcker som är av ett större format får 

bilderna ofta mer liv och författaren kan på ett annat sätt vara generösare i sin utformning än 

när bilderna har ett behov av att vara mindre (s. 146). 

Den valda metoden för studien är bilderboksanalys. Denna metod skriver Rhedin (2001) om i 

sin avhandling. Rhedin (2001) ger exempel på tre olika slag av bilderböcker. Den första är 

den episka bilderboken. I denna typ av bilderbok behöver inte texten hjälp av bilden för att 

berätta historien (s. 81). Bilden konstrueras här utifrån texten och inte tvärtom. Det andra 

konceptet är den expanderande bilderboken. I denna slags bilderbok kan inte texten arbeta 

utan bilden, utan det finns hela tiden ett samspel mellan dessa två. Förutom att det finns ett 

samspel mellan texten och bilden, kan även bilden tillföra någonting nytt till historien. Den 

sista typen av bilderbok är vad Rhedin (2001) kallar den genuina bilderboken. Här finns en 

växelverkan mellan text och bild och på detta sätt byggs historien upp av de båda delarna. 

”Inom detta bilderbokskoncept […] är text och bilder således ovillkorligt strukturellt beroende 

av varandra för att narrationen skall förverkligas: varken texten eller bilderna kan undvaras 

om bokens handling skall fullbordas eller över huvud taget kunna förstås.” (Rhedin 2001, s. 

103) 

Rhedin (2001) visar att det inte alltid är så att en bok utgår från en av de olika typerna av 

bilderböcker. I vissa fall kan det vara väldigt tydligt vilken sort boken tillhör, men i många 
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fall kan en del tillhöra en sort och en annan ett helt annat. Oftast är det som i det sistnämnda 

att det inte är tydligt alla gånger. 

I sin avhandling tar Rhedin (2001) upp flera olika moment i bilderboken som gör just denna 

typ av bok speciell. Redan på bokens omslag kan man se vad boken kommer att innehålla. 

Genom denna bild får läsaren ofta en bild av vad som är centralt i boken och en aning om vad 

som kan komma att ske. Här kan läsaren även få prov på hur illustrationerna är utformade och 

hur stilen i boken kommer att vara. Det blir en introduktion till det som kommer i den aktuella 

berättelsen (s. 147). Rhedin (2001) förklarar att ”Tillsammans med bokens form och storlek 

och pärmarnas typografi väcker pärmbilderna förväntningar och nyfikenhet på själva 

innehållet.” (Rhedin, 2001, s. 147). 

Bokens format är även det en faktor som ofta spelar en stor roll för just bilderboken. Vanligast 

menar Rhedin (2001) att det är att boken är i A4-format, antingen stående eller liggande, men 

att den kvadratiska boken är mer ovanlig. Beroende på om boken är liten eller stor kan den 

fylla olika funktioner i hur den bör läsas. En mindre bok kan vara utformad för att barnet ska 

kunna läsa den på egen hand, medan en större kan passa bättre som en bok då barnet sitter i 

knäet på en vuxen under läsningen (s. 146-147). Den mindre boken kan i detta fall vara 

enklare utformad just för att barnet ska kunna hantera mediet på egen hand. Den större boken 

kan ofta ha en struktur som kräver mer och blir därmed lämpligare för barnet att läsa 

tillsammans med en vuxen.  

En tredje del som spelar in i bilderbokens berättelse är bläddringsmomentet. I och med att 

texten och bilden samspelar genom hela bilderboken finns det oftast en tydlig koppling i 

bläddringsmomentet. Genom bläddringen kommer läsaren att förstå bokens tempo och genom 

detta moment kan författaren bygga upp berättelsen på ett lämpligt sätt. Bläddringen kan ge 

läsaren en uppfattning om vilken tid som skiljer mellan uppslagen. Genom de olika uppslagen 

visas med hjälp av text och bild om skillnaden i tid är stor eller liten. Detta ger läsaren en 

känsla av om det till exempel det blivit en ny dag eller om berättelsen fortfarande är kvar på 

samma ställe som i det tidigare uppslaget. Bläddringen spelar alltså en stor roll i att bygga 

bilderbokens dramaturgi och är ett av de mest betydande inslagen i denna typ av bok. (s. 165-

166) 

I mina analyser har jag valt att använda mig av Rhedins (2001) teorier om bilderbokens 

uppbyggnad. Analyserna kommer att ta upp hur de olika böckerna är utformade, om 
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färgsättningen i böckerna har någon inverkan på berättelsen och om bläddringsmomentet har 

en betydande roll för hur berättelsen upplevs. 

6. Analys 

I min analys av böckerna Milla mitt-i-natten (1991) och Gittan och gråvargarna (2000) har 

jag valt att analysera böckerna en och en. Jag har även gjort en separat analys av 

låtsaskompisarna i böckerna utifrån Hoffs (2003) fem funktioner som låtsaskompisar kan 

uppfylla. I diskussionen kommer dessa analyser sedan att kompareras och genom detta vill jag 

se om det finns likheter beträffande låtsaskompisens funktion, hur barnet skildras och hur 

berättelserna berättas. 

Båda böckerna saknar sidnummer och jag har själv paginerat böckerna. Det som räknas som 

sida ett i båda böckerna är den första sidan av berättelsen. 

6.1 Gittan och gråvargarna av Pija Lindenbaum 

6.1.1 Analys av boken och Gittans roll 

Boken Gittan och gråvargarna (2000) är näst intill i form av en kvadrat. Pärmarna till boken 

är hårda och omslagets bakgrund går i en röd ton och föreställer Gittan som står med 

händerna i sidorna och tittar på en gråvarg som ligger på rygg med benen i luften. Man kan 

genom bilden av en stubbe i ena hörnet ana att berättelsen kommer att utspela sig i skogen. 

Gittan på bokens omslag ser bestämd ut och hennes min ger en känsla av att hon bestämmer 

över gråvargen. Djuret på bilden tittar i kors och framstår som underlägset Gittan, även om 

gråvargen är mycket större än flickan. På titelsidan ser vi förutom bokens titel en bild på 

Gittan. Hon står i vad som kan vara i en sandlåda med en hink i handen. Hon håller handen 

för munnen och det ser ut som att hon tittar bort på någonting som gör att hon blir rädd eller 

fundersam. Färgerna i omgivningen går här också i röda toner.  

Gittan framställs redan på första sidan som en lite ”räddare” flicka när hon sitter själv i 

sandlådan medan de andra barnen klättrar på taket till lekstugan och hoppar runt. I texten står 

det  

Gittan är en sån som inte klättrar på tak. ”För man kan ramla ner. Eller tappa sin sko, 

tänker Gittan.” (Lindenbaum, 2000, s. 2) 

I detta fall stärker bilden det texten säger att Gittan tänker och man kan genom detta förstå att 

Gittan skiljer sig från de andra barnen genom sin försiktighet. 
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På nästa uppslag är dagis på väg på utflykt. På den första bilden är Gittan glad och håller de 

andra barnen i handen i likhet med vad som står i texten. På den andra bilden har scenen 

förändrats och Gittan drar nu en av pedagogerna i jackan och är vänd från de andra barnen, 

medan alla de andra barnen klappar en hund.  Även här uttrycker texten att Gittan är rädd för 

att klappa hunden. 

Gittan klappar inte hunden. – Den kanske har en sticka i tassen. Eller ont i huvet. Då 

kan den vara sur och bitas hårt, tror Gittan. (Lindenbaum, 2000, s. 3) 

Under det kommande uppslaget fortsätter författaren att visa, både genom text och bild, att 

Gittan inte vågar göra de saker som de andra barnen gör. Till exempel går hon en annan väg 

över en bäck medan de andra barnen hoppar.  

– KOLLA, VÄRSTA STUPET! skriker barnen. SISTEN ÖVER ÄR EN RUTTEN 

FLÄSK! Men Gittan hoppar inte. ”För man kan missa och skrapa knäet. Eller blöta ner 

byxorna, tänker Gittan.” (Lindenbaum, 2000, s. 5) 

På uppslaget står att Gittan är ett barn som nästan inte vågar någonting. Det uttrycks även 

tydligt i texten att hon är mån om att göra som de vuxna sagt åt henne och att hon är noga med 

vad som är rätt och fel.  

Under tiden som hon är noga med att inte göra någonting fel och samlar löv precis som en av 

pedagogerna sagt att de ska göra försvinner alla de andra barnen och Gittan blir kvar själv. I 

texten uttrycks det att hon blir rädd och hon bestämmer sig för att vara kvar på samma plats 

för att de andra ska kunna hitta henne.  

Gittan letar efter fina löv, som Robban sagt. Hon letar så att hon inte märker att dom 

andra går vidare. Plötsligt är hon alldeles ensam. HJÄLP! Vart tog dom vägen? ”Jag 

stannar här, tänker hon. Dom kommer nog tillbaka.” (Lindenbaum, 2000, s.7) 

På bilden som visar hur Gittan sitter på en sten med sina löv, är marken och skogen tecknat i 

gult (Lindenbaum, 2000, s.8). I ena hörnet ser man hur höga träd tycks närma sig Gittan och 

träden är tecknade i svart och grått och ger en känsla av mörker och rädsla. Detta kan vara en 

illustration av hur Gittan börjar bli rädd och hur rädslan smyger sig på. 

På följande uppslag förändras färgerna i bilden. Under nästa uppslag går färgerna nu helt i 

svart och grått och den gula färgen är borta. I och med att läsaren, genom illustrationen på 

sidan åtta, ser att skogen och mörkret smyger sig på in i bilden från höger får läsaren en 

föraning om att något kommer att förändras under kommande uppslag. Just att den nya färgen 

kommer från det högra hörnet kan vara ett tecken på att det är någonting som kommer att 
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förändras i berättelsen under nästa uppslag. Illustrationen på uppslaget sidan nio och tio visar 

träden som stora och höga och Gittan är tecknad som väldigt liten och hon står och håller 

handen för munnen medan hon håller hinken med löven i handen. Hennes minspel speglar en 

känsla av rädsla och bilden visar att hon känner sig väldigt liten. I texten till bilden står det: 

Men, oj-oj vad skogen blev hög! […] Och träden känns farliga här. (Lindenbaum, 2000, 

s. 10) 

Denna text visar det bilden uttrycker. Bild och text i detta uppslag ger någonting nytt till 

historien, och de kompletterar varandra då de förstärker känslan. Bilden tillför känslan av 

rädsla genom de höga, mörka träden och att Gittan är mycket mindre i jämförelse med 

skogen. I texten kan jag läsa att hon blir förvånad över hur hög skogen plötsligt blev, men jag 

hävdar att detta blir ännu tydligare genom illustrationen. 

Genom nästa bläddring ser man Gittan stå kvar i skogen, men nu har gråvargarna kommit 

fram bland träden. Färgerna i bilderna är fortfarande mörka, men Gittans minspel börjar nu 

mer och mer påminna om nyfikenhet och hon förändras från föregående uppslag från att vara 

rädd och ängslig till att nu framstå som modig och lite kaxig mot gråvargarna.  

- KOM-FRAM-DÅ! ropar Gittan. Jag är ett barn som tappat mitt dagis. – Det här är 

våran skog, gnisslar gråvargarna. Gå hem och lek i din egen skog. – Men jag hittar ju 

inte tillbaka, fattar ni väl, svarar Gittan. Då kommer dom tassande. Rufsiga och lite 

gnälliga. (Lindenbaum, 2000, s. 11) 

När gråvargarna kommer fram visar Gittan inte några tecken på rädsla längre. Färgerna i 

illustrationerna har nu förändrats från den tidigare gråskalan till att nu gå i rött. Denna röda 

färg är densamma som man tidigare kunnat se på bokens omslag och titelsida. Från att 

tidigare inte vågat klappa en hund pratar hon nu med vargarna och vill leka med dem. Hon 

förklarar lekarna för vargarna och vågar säga åt andra vad de ska göra från att tidigare knappt 

ha lekt med sina jämnåriga. Vid en av lekarna faller en kotte ner i munnen på en av 

gråvargarna och Gittan får då vara den modiga och stora istället och hjälpa vargarna: 

Och kotten faller rakt ner i ett varggap. – NEJ! skriker Gittan, JAG SKULLE TA DEN. 

Vargen hostar och fräser, men kotten sitter fast. – Lova att du aldrig gör så igen, säjer 

Gittan och tar ut kotten. (Lindenbaum, 2000, s. 15) 

Under ett uppslag klättrar vargarna i träd. De har klättrat till toppen, men är dåliga på att 

backa och vågar därför inte klättra ner igen. Gittan försöker locka ner dem med bär och måste 

till slut klättra upp själv för att hjälpa vargarna ner.  
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Till slut får Gittan ta sej upp och hjälpa vargarna. För det blir så vingligt att sitta länge i 

en grantopp. (Lindenbaum, 2000, s. 21) 

Genom att klättra upp i träden och hjälpa gråvargarna ner visar Gittan ett mod som tidigare 

varit obefintligt. Tidigare i boken har hon varit rädd för det mesta barnen på förskolan gjort, 

men nu måste hon vara modig för att klara sig i skogen. För att klara sig måste hon känna sig 

stor och stark och genom att hjälpa gråvargarna får hon utlopp för denna typ av känslor. 

I slutet av boken har Gittan somnat med vargarna i skogen och när hon vaknar bestämmer hon 

sig för att nu själv hitta sitt dagis. 

Månen är försvunnen och dagen letar sej in mellan stammarna. ”Ingen har hittat mej, 

tänker Gittan. Då får jag hitta mitt dagis själv.” (Lindenbaum, 2000, s. 27) 

Hon säger hejdå till vargarna och börjar gå, men sedan hör hon ljud bakom sig och vargarna 

kommer efter henne.  

När Gittan vandrat en stund hör hon hur det flåsar bakom henne. Det är gråvargarna 

som kommer skumpande i mossan. –HALLÅÅÅ! ylar dom, vi följer med dej. Inte ska 

du gå ensam i skogen. Åsså, har vi inget annat för oss. (Lindenbaum, 2000, s. 27) 

På bilden ser man hur färgerna blir ljusare, precis som att det är morgon, och på träden ser det 

ut som att det kommer skuggor som är formade som vargarna när Gittan hör vargarna komma 

efter henne. På bilden kan man se hur Gittan vänder sig om och ser efter vargarna samtidigt 

som det ser ut som att solen slänger skuggor över träden och att det då är dessa som blir 

formade till vargar. Att vargarna säger att de inte har något annat att göra än att följa med 

Gittan menar jag skulle kunna visa på att de egentligen inte finns, utan bara är någonting som 

Gittan själv skapat i sitt sinne.  

När de allesammans kommit fram till ängen där Gittan kan se sitt dagis igen säger de hejdå.  

På andra sidan ser Gittan dagis. –Näe, gnisslar gråvargarna, nu vågar vi inte gå längre. 

Kommer du tillbaka nån gång? –Kanske, svarar Gittan. (Lindenbaum, 2000, s. 30) 

Färgerna i bilden är nu ljusa och gula och illustrationerna visar på att det ska vara dag igen. 

Återigen är färgen densamma som i början av boken. Jag tror att detta beror på att Gittan 

kommit ut på andra sidan från det hon varit rädd för.  På den sista avslutande sidan i boken är 

det endast en illustration på Gittan. I denna bild är det samma gula färg som i den tidigare 

bilden, men nu står Gittan på taket till lekstugan. Hon ser glad ut och på marken kan man se 

hennes hink och spade stå kvar. 
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6.1.2 Låtsaskompisens funktion 

Låtsaskompisarna i denna bok är gråvargarna. Jag tolkar det som att när Gittan tappar bort sin 

grupp blir hon rädd och projicerar då fram kompisar för att hon inte ska vara ensam och det är 

då vargarna uppstår. På en illustration på sidan 28 får man se vargarna som skuggor på träden, 

vilket skulle kunna vara en indikation på att det är just det som vargarna egentligen är. I och 

med att författaren framställt Gittan som rädd tidigare i boken, och även när hon tappat bort 

gruppen visas detta vidare genom att illustrationerna blir mörkare och spelar på en känsla av 

rädsla då Gittan illustreras som mycket mindre och träden som väldigt stora och höga (s. 9-

10). Texten framhåller även att träden känns farliga och ifrån dessa kommer plötsligt 

låtsaskompisarna, gråvargarna. Under leken med dessa får Gittan visa sig som stor och modig. 

Tidigare har hon inte vågat göra som de andra barnen, men nu är det hon som måste vara den 

stora och våga hjälpa vargarna när de till exempel fastnat i träden. Det skulle kunna ses som 

att för att inte bli allt för rädd för skogen tar hon istället hjälp av låtsaskompisarna för att 

bevisa för sig själv att hon är modig och inte alls rädd för att behöva vara ensam.  

Utifrån Hoffs (2003) fem funktioner om låtsaskompisar fyller gråvargarna flera av dessa. Den 

första funktionen tröst och sällskap uppfylls genom att Gittan får just sällskap av vargarna när 

hon tappat bort sitt dagis i skogen. 

- KOM-FRAM-DÅ! ropar Gittan. Jag är ett barn som tappat bort mitt dagis. - Det här är 

våran skog, gnisslar gråvargarna. Gå hem och lek i din egen skog. - Men jag hittar ju 

inte tillbaka, fattar ni väl, svarar Gittan. (Lindenbaum, 2000, s. 11) 

När Gittan förstår att hon tappat bort sitt dagis så börjar hon höra och se vargarna komma mot 

henne. I och med att hon känner sig rädd och ensam så framkallas vargarna i detta fall. 

Den tredje funktionen självförtroendestärkning kan man också se tydligt hos gråvargarna. 

Denna funktion innebär att låtsaskompisen framställs som mindre än barnet själv (Hoff, 2003) 

och detta är det som händer med gråvargarna. Som jag tidigare nämnt är Gittan rädd och 

ensam i skogen tills gråvargarna kommer. Efter en stund bestämmer sig gråvargarna för att 

klättra i träd, men när de ska klättra ner igen blir de rädda.  

Men eftersom vargar är dåliga på att backa sitter dom kvar. Gittan lockar med blåbär. 

Men ingen vågar klättra ner. Till slut får Gittan ta sej upp och hjälpa vargarna. För det 

blir så vingligt att sitta länge i en grantopp. (Lindenbaum, 2000, s. 21) 

Tidigare i boken framställs Gittan som rädd när de andra barnen till exempel ska klappa en 

hund, men Gittan tycker att det är obehagligt. I detta scenario med gråvargarna är det nu 
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Gittan som är den modiga och djuren som är rädda. Detta visar på att det skett en 

självförtroendestärkning hos Gittan själv genom låtsaskompisarna.  

Under den fjärde funktionen personlighetsutvidgning kan man även där se att gråvargarna 

fyller en funktion. Funktionen innebär att låtsaskompisen skiljer sig från barnet på något vis 

(Hoff, 2003). I detta fall skiljer sig gråvargarna från Gittan på flera olika vis. Att de är djur är 

den mest självklara skillnaden mellan gråvargarna och Gittan. Funktionen kan även innebära 

att barnet utforskar en annan identitet än sin egen. Återigen kan man se detta genom att Gittan 

först är rädd när de andra barnen till exempel hoppar från taket, eller att hon är rädd för 

hunden de möter på väg till skogen. Då vågade hon inte ens klappa hunden, men i skogen med 

vargarna vågar hon nu stoppa in handen i munnen på en av vargarna för att plocka ut en kotte. 

Och kotten faller rakt ner i ett varggap. – NEJ! skriker Gittan, JAG SKULLE TA DEN. 

Vargen hostar och fräser, men kotten sitter fast. – Lova att du aldrig gör så igen, säger 

Gittan och tar ut kotten. (Lindenbaum, 2000, s. 15) 

Som jag tidigare nämnt ser man genom detta citat hur Gittan prövar att vara modig och större 

än vad hon i början av boken framställs som. Detta visar på personlighetsutvidgningen som 

sker genom bokens lopp. 

I boken framställs låtsaskompisarna som vargar. Vargarna framställs dock som tokiga och lite 

barnsliga och detta gör att Gittan måste vara den stora och starka. Jag hävdar att det faktum att 

djuret i boken just blir en varg kan bero på att dessa djur annars ses som något farligt och ett 

djur man bör ha respekt för. Hade djuren varit till exempel katter hävdar jag att läsaren inte 

fått samma bild av att Gittan var den modiga, utan att hon snarare lekte med ett djur som är 

vanligt att barn leker med. Genom att det är just vargar blir Gittan nästan lite kaxig och vuxen 

i sitt sätt att vara. Tidigare i boken är Gittan rädd för just en hund och då är de andra barnen 

inte alls rädda för djuret. Genom att då projicera fram låtsaskompisen i form av just en varg, 

som kan framstå som en större typ av hund, tror jag att hon även kan visa sig själv att hon inte 

alls är rädd. Hon blir på det viset modigare än hon tidigare varit och får känna för sig själv att 

hon växer som person. 

6.1.3 Sammanfattning av analysen 

I början av boken framställs Gittan som en försiktig och rädd flicka. Under bokens gång 

förändras Gittans beteende och i slutet av boken är hon en självständigare flicka som nu vågar 

göra saker hon tidigare aldrig gjort. Denna förändring sker genom mötet med gråvargarna när 

hon tappar bort sitt dagis. Låtsaskompisarna i boken är gråvargarna och dessa kommer fram 
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när Gittan blir rädd och ensam och hjälper henne att ta sig igenom natten i skogen. Vargarna 

fyller tre av fem funktioner enligt Hoffs (2003) redogörelse för användningen av 

låtsaskompisar. Genom färgskiftningar får läsaren följa Gittan under dygnet i skogen fram 

tills morgonen kommer igen och hon hittar hem. I slutet lämnar hon vargarna på ängen 

samtidigt som hon glatt springer mot dagis och verkligheten igen.  

6.2 Milla mitt-i-natten av Gunilla Bergström 

6.2.1 Analys av boken och Millas roll 

Milla mitt-i-natten (1991) är av A-4 format och med pärmar av ett hårdare material än bokens 

sidor. Omslaget till boken föreställer Milla liggande i sängen med Dora bredvid sig. Båda två 

ler och Milla tittar med ett vakande öga på Dora. Ovanför barnen ser man Mållgan flyga. 

Denna bild ger signaler om att boken kommer att handla om alla tre personerna. Den blå 

färgen tillsammans med titeln visar på att berättelsen utspelar sig under natten. De två första 

sidorna innan titelsidan är två helt blåfärgade. Detta är ett tecken på att boken kommer att 

börja när det är mörkt ute. På första sidan i boken kommer läsaren in i berättelsen när Milla 

ska gå och lägga sig. Bredvid henne i sängen ligger hennes docka Dora. Milla ser glad ut, 

medan dockan har täcket uppdraget till ansiktet och ögonen signalerar att hon är rädd. I texten 

beskriver författaren att det är mörkt i rummet och att dockan är orolig för att sova. 

Här är mörk natt. Milla ska sova. Men dockan Dora är orolig. – Jag tycker inte om natt, 

piper dockan. (Bergström, 1991, s. 1) 

Redan här får man indikationer på att det inte är Milla som är rädd för natten, utan just 

dockan. 

Illustrationerna går genomgående på uppslaget i en ljusblå ton vilket jag hävdar visar på att 

Milla och Dora precis ska gå och lägga sig, men att de inte släckt för natten än.  

På nästa uppslag blir färgen mörkare och i ena hörnet kan man se att en lampa lyser utanför 

dörren vilket visar att de släckt för natten. I texten berättar Dora om varför hon inte tycker om 

natten: 

- På natten blir allting annorlunda, tycker Dora. Det är så konstigt tyst… - Och utanför 

dörren hörs dom stora prata i vardagsrummet. Inte som på dagen: högt och bestämt! 

Utan det låter hemligt och mumligt, långt borta… - Och vinden och regnet hörs på 

fönstret. Inte hörs vind och regn på dagen. Nä jag tycker inte om natt, viskar Dora. 

(Bergström, 1991, s. 3) 

På bilden till texten håller Milla om dockan när de ligger i sängen. Det ser ut som att hon 

tröstar Dora då dockan är vänd in mot Milla och hon tittar med ett leende på henne. För att 
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trösta Dora berättar Milla för henne att det inte finns någonting att vara rädd för, för de har 

Mållgan. 

Vid bläddringen till nästa uppslag förstår läsaren att någonting nytt kommer att hända när 

Milla pratat om Mållgan. Under kommande uppslag är Mållgan med för första gången. Han är 

illustrerad med kanter gjorda av prickar och runt honom är färgerna ljusare blå medan pojken 

är vit. Illustrationen av Mållgan indikerar enligt mig att han är osynlig, att han bara finns när 

man behöver honom. Även texten visar att Mållgan inte är en verklig person: 

Mållgan är en hemlig kompis och kommer så fort man vill. Han kan bli stor och stark – 

och kan vara pytte, pytteliten. Oftast syns han inte alls. Men han finns. (Bergström, 

1991, s. 5) 

I sängen ligger fortfarande Milla och Dora men nu ler även Dora och de båda tittar på 

Mållgan. Genom förklaringen av vem Mållgan är förstår man som läsare att han kommit den 

här natten för att hjälpa Milla och Dora med natten. Tidigare tar Dora upp exempel på varför 

hon är rädd för natten. Dessa tar Mållgan upp och ger dem en förklaring till vad som händer 

när det är mörkt ute. 

Nu skrattar Mållgan och säger att ”natt är nyttigt”, och att ”blåst och regn på rutan är 

MUSIK”: Och så dansar och skuttar han lite i luften till musiken… (Bergström, 1991, s. 

6) 

Under nästa uppslag har den blåfärgen blivit ljusare. Jag anser att detta sker för att Mållgan på 

en av illustrationerna visar för flickorna att det inte alls är mörkt överallt bara för att det är 

natt.  

Men Dora klagar: - På natten är gatan annorlunda. Det ser ensamt ut… - Där ja! säjer 

Mållgan. Men andra gator i stan strålar av ljus på natten. Det är glitter och glans och 

tusen lampor och bilar och skyltfönster. Som julafton! Som karusell och tivoli! 

(Bergström, 1991, s. 7-8) 

Mållgan försöker genom hela boken bevisa för Dora att det inte alls är som hon tror, utan att 

det finns flera förklaringar till varför saker låter eller ser ut på ett visst sätt på natten. 

Dora kan ändå inte acceptera att det är bra med natt.  På nästa uppslag menar hon att allting 

känns annorlunda om natten.  

- Aj! Det känns! På natten kan EN enda liten smula i sängen märkas. Inte märks smulor 

på dagen! (Bergström, 1991, s. 8) 
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På illustrationen ser man nu en liten Mållgan som borstar bort smulor ur sängen när Dora och 

Milla sover. Milla ser nu sur ut och det ser nu mer ut som att det är Dora som håller om Milla 

istället för tvärtom. 

Boken fortsätter med att Mållgan visar att han kan bli stor och stark och jaga bort läskiga 

drömmar om man skulle få sådana.  

Men Dora ynkar mera: - Mitt i natten kan man vakna av en OTÄCK, OTÄCK DRÖM! 

Mållgan säjer: - Då gör jag mig stor. Så här. Och så sjasar jag bort drömmen: - Stick 

dröm! Du är klar och förbi. Du har inget här att göra mera. Seså iväg! (Bergström, 

1991, s. 15-16) 

På bilden ser man en stor bild på Mållgan som tittar snett på några monster, medan Milla 

sitter i sängen och gäspar. Nu har blåfärgen blivit mycket mörkare från att under några sidor 

varit av en ljusare karaktär. Mållgan fortsätter sen att visa att allting egentligen är precis som 

på dagen, det är bara lite mörkare. Både genom text och bild kan man se hur han till exempel 

visar att vägen till toaletten är precis den samma, ingenting har egentligen förändrats: 

- Men på natten är det så låååång väg till toa. Det är det inte på dagen. Då tänker man 

inte alls på om toa är nära eller långt bort… Mållgan pekar: - Det är samma väg. Först 

hallen, sen förbi TV-rummet, sen stora rummet, köket och – sist toa. Precis samma väg. 

Inte kortare. Inte längre. (Bergström, 1991, s. 20) 

Under varje exempel på otäcka saker som Dora tar upp kommer Mållgan hela tiden med en 

förklaring till hennes rädsla. Inget påstående blir kvar utan förklaring vilket underlättar 

förståelsen för vad som händer i boken. 

På näst sista uppslaget kan man se på bilden hur både Dora och Milla har somnat i sängen och 

hur Mållgan flyger därifrån. Den blå färgen är inte längre lika mörk utan har blivit en ljusare 

färg. Runt Mållgan är det hela tiden ännu lite ljusare och han är fortfarande vit. I texten kan 

man läsa att Dora inte längre säger någonting: 

Efter toa säjer Dora inget mer. Mitt i mörka natten … kan man somna! (Bergström, 

1991, s. 22) 

I texten står det endast skrivet att det är Dora som somnat, men genom bilden kan man se att 

även Milla sover. Jag anser att detta är en indikation på att Doras röst egentligen är Millas. 

Under det sista uppslaget har det blivit morgon igen och solen skiner. Milla och Dora har 

vaknat och i texten står det att allting är precis som vanligt igen. 
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… ljus dag. Med vanliga rummet, vanlig blåst och vanliga kläder på stolen. Då är Dora 

som vanligt – och säjer ingenting. Inte som på natten! Mållgan far iväg helt stilla. 

(Bergström, 1991, s. 24) 

Illustrationen på uppslaget är nu helt gul och i bakgrunden är en sol målad. På sidans ena kant 

kan man se hur Mållgan flyger iväg med den blå färgen. Milla sitter nu leende i sängen medan 

Dora ligger helt stilla på sängen. Bokens sista två sidor är helt gulfärgade och detta visar på 

att det blivit morgon igen och att natten är förbi. 

6.2.2 Låtsaskompisens funktion 

I boken finns det två typer av låtsaskompisar. Först finns dockan Dora. Under bokens gång får 

man förklarat att det är Dora som är rädd och inte tycker om natten, men på alla illustrationer 

har både Dora och Milla liknande ansiktsuttryck. Det är aldrig Milla som försöker säga till 

Dora att ingenting är farligt, utan det är Mållgan som berättar detta. Detta visar att det är 

Millas egna känslor som projiceras över på Dora. Hon vågar inte själv visa att det är hon som 

är rädd och att alla tankar är hennes egna, utan dessa visas som att vara Doras. I och med att 

deras känslouttryck i illustrationerna är desamma kan detta vara ett tecken på att de faktiskt är 

samma person i detta avseende. Milla kanske vill vara en stor flicka som inte är rädd för 

natten och mörkret och låter då dockan få vara rädd istället. Hon får då dessutom känna sig 

stor och modig när hon tar hand om Dora. 

Den andra låtsaskompisen i boken är Mållgan. I texten står det att han är hemlig och kan 

komma precis när man själv vill. Mållgan har egenskapen att han kan förvandlas så att han 

blir det man själv behöver honom till. I boken är han både jätteliten när han tar bort smulorna 

i sängen, men också väldigt stor när han skrämmer bort monstren från drömmarna. Han 

illustreras med prickar i linjer vilket kan visa på att han är osynlig och att han inte finns rent 

fysiskt. Mållgan fyller här rollen som beskyddare. Han förklarar varför saker är som de är 

under natten för att Milla och Dora inte ska vara rädda. Genom olika förklaringar och bilder 

ger han dem en känsla av vad som faktiskt händer utanför fönstret om natten. 

Låtsaskompisens funktion: Dora 

Utifrån Hoffs (2003) fem funktioner kan man även här se hur Dora tydligt uppfyller flera av 

dessa. I den första funktionen tröst och sällskap fyller Dora denna för Milla. När det är dags 

för Milla att gå och lägga sig finns Dora där: 

Här är mörk natt. Milla ska sova. Men dockan Dora är orolig. – Jag tycker inte om natt, 

piper dockan. (Bergström, 1991, s. 1) 
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Dora är den som är rädd när det är dags att sova, medan jag hävdar att det är Milla själv som 

egentligen är rädd i och med tidigare förklaring. Då fyller Dora i detta fall denna funktion i 

och med att hon finns där när Milla blir rädd, och det finns en kanal för Milla att föra över 

sina känslor genom. 

I funktion tre självförtroendestärkning kan man se hur Milla får bli vuxnare i sig själv genom 

Dora. Dora är den som är liten och rädd när det blir mörkt och då måste Milla vara stor och 

trösta Dora. På sida tre (Bergström, 1991) kan man se hur Dora vänt sig in mot Milla och hur 

Milla håller armen runt Dora och tittar ner på henne när de ligger i sängen. Detta menar jag är 

ett tecken på att det stärker Millas självförtroende att få ta hand om Dora när hon är rädd. Det 

blir då enklare för Milla själv att inte vara rädd när hon måste ta hand om Dora.  

Den fjärde funktionen personlighetsutvidgning ser man inte Dora uppfylla. Genom det man 

får se om hur Milla och Dora ser ut så påminner de båda mycket om varandra. De har båda 

ungefär samma längd på håret och båda är klädda i ett vitt nattlinne (Milla s.1, Dora s.7). Man 

kan även se hur Millas och Doras ansiktsuttryck ofta följer varandra genom bokens gång. Till 

exempel ler båda två på bilden på sidan fem när Mållgan kommer. Men även på sidan 13 

(Bergström, 1991) kan man se hur Milla ser fundersam ut och då ser man inte längre Doras 

mun, men detta skulle kunna innebära att hon följer efter i Millas känslor och att täcket är 

uppdraget över munnen i en gest att illustrera rädsla. 

På bokens sista sida står det: 

 Då är Dora som vanligt – och säjer ingenting (Bergström, 1991, s. 24) 

Genom denna textrad blir det tydligt att dockan inte pratar i vanliga fall, utan har under hela 

natten varit någonting hon i vanliga fall inte alls är.  

Låtsaskompisens funktion: Mållgan 

Även Mållgan fyller Hoffs (2003) första funktion om tröst och sällskap. När det blir mörkt 

och Milla och Dora är rädd för natten kommer de på att de har Mållgan.  

Nä, jag tycker inte om natt, viskar Dora. – Var inte rädd, säjer Milla. Vi har ju Mållgan! 

Javisst Mållgan! Mållgan är en hemlig kompis som kommer så fort man vill. Han kan 

bli stor och stark – och vara pytte, pytteliten. Oftast syns han inte alls. Men han finns. 

(Bergström, 1991, s. 4-5) 

När Dora visar att hon är rädd för natten, det är då Milla kommer på att de har Mållgan. 

Mållgan kommer då som sällskap för Milla och Dora när de ska sova, men även som tröst. 
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Genom boken förklarar Mållgan sen varför det inte alls är farligt med natt. Han visar även på 

att allting som finns på dagen även finns på natten, men att saker och ting kan se lite olika ut.  

Men Dora klagar: - På natten är gatan annorlunda. Det ser ensamt ut… - Där ja! säjer 

Mållgan. Men andra gator i stan strålar av ljust på natten. Det är glitter och glans och 

tusen lampor och bilar och skyltfönster. Som julafton! Som karusell och tivoli! 

(Bergström, 1991, s. 7-8) 

Genom detta citat kan man se hur Mållgan vänder det Dora tycker är läskigt till något positivt 

som tröst för att dockan inte ska behöva vara rädd för natten. Mållgan fyller därför både 

funktionen som sällskap och som tröst. 

Den fjärde funktionen personlighetsutvidgning blir tydlig genom att Mållgan skiljer sig på 

flera sätt från hur Milla är. En skillnad är att Mållgan en pojke och hemlig. På sida fem 

(Bergström, 1991) förklarar Milla att Mållgan är hemlig och att han faktiskt finns på riktigt, 

även om han inte alltid syns. Men Mållgan har även egenskaper som gör att han inte liknar 

vare sig Milla eller Dora. Han kan göra sig till den storlek som behövs vid olika situationer. 

Till exempel ser man Mållgan som liten på sidan nio (Bergström, 1991) då han borstar bort 

smulor från sängen, men sen är han mycket större på sidan 16 (Bergström, 1991) när han ska 

jaga bort den hemska drömmen från Dora. Genom Mållgan får Milla pröva att vara på flera 

olika sätt som hon inte är i det verkliga livet, vilket visar på en utvidgning av personligheten 

6.2.3 Sammanfattning av analysen 

I boken om Milla får man följa flickan under en natt då hon har svårt att somna för att dockan 

Dora är rädd för det som blir annorlunda under natten. För att få hjälp med att förstå att allting 

egentligen är precis som vanligt kommer Mållgan. Mållgan är en hemlig kompis som bara 

finns när man behöver honom. Boken innehåller alltså två olika låtsaskompisar som båda 

fyller olika funktioner för Milla. Under nattens lopp förklarar han varför saker ser annorlunda 

ut eller låter konstigt när det blir natt. I berättelsen är det Dora som är den rädda av henne och 

Milla och Milla tar en omhändertagande roll. Dock ges indikationer på att det egentligen är 

Milla själv som är rädd och kanaliserar sin rädsla inför natten via Dora. I slutet av boken 

somnar både Milla och Dora och på sista sidan kan man läsa hur Dora är som vanligt igen och 

i illustrationen ser läsaren hur Mållgan flyger iväg tillsammans med natten. Båda 

låtsaskompisarna fyller tillsammans tre av de fem funktioner som enligt Hoff (2003) kan 

urskiljas för låtsaskompisar. Båda uppfyller inte alla tre, utan de har tydligt skilda roller för 

Milla. 



30 

 

7. Komparation och diskussion 
Under denna rubrik kommer jag att jämföra de olika böckerna för att se vilka likheter och 

skillnader jag kan finna mellan dem. I samband med komparationen kommer jag även att 

diskutera det jag fått fram i resultatet med den sekundära litteraturen. 

7.1 Från natt till dag 
I både Gittan och gråvargarna (2000) och Milla mitt-i-natten (1991) sker ett skifte mellan 

natt och dag. I boken om Gittan börjar berättelsen på dagen men går sedan över till natt och 

återigen till dag i slutet av boken. Boken om Milla börjar under kvällen och handlingen 

utspelar sig sedan under natten innan det på sista sidan genom både text och bild visar sig att 

det blir dag igen. I båda böckerna visas det genom färgsättningen på illustrationerna att det är 

kväll respektive dag. I Gittan och gråvargarna (2000) ser man detta genom att bildernas 

färger går från röda toner till toner av blått när det samtidigt framhålls i texten att det blivit 

natt och dags att sova: 

Mörkret börjar falla över vargarnas skog. Gittan ser att vargarnas ögon är trötta. Dom 

ska nog sova nu. – Hopp-i-säng, säjer hon, klockan är kväll. (Lindenbaum, 2000, s. 23) 

Österlund (2008) hävdar att färgskiftningarna i Gittan och gråvargarna (2000) på ett smidigt 

vis indikerar på hur Gittan rör sig mellan verklighet och fantasi. I början av boken går 

färgerna i gula toner, men när hennes låtsasvärld uppstår blir bakgrunden till bilderna i boken 

av rödare karaktär. I slutet återkommer sen den gula tonen i bilderna och detta ska då visa på 

hur Gittan är tillbaka i den verkliga världen och lämnar fantasin och gråvargarna bakom sig. 

Jag anser att Österlunds (2008) analys av bokens färgsättning stämmer överens med mina 

egna tankar om hur färgerna används för att visa i vilken av världarna Gittan faktiskt befinner 

sig i för stunden. När jag analyserat bokens färgsättning är det tydligt hur färgerna förändras 

genom Gittans känslor. Även om texten visar på att hennes tid med vargarna sträcker sig över 

ett dygn är det inte självklart att det är just denna tid som faktiskt passerar. I och med att 

Gittan befinner sig i sin fantasivärld under delen av boken som utspelar sig under natten 

skulle det enligt mig lika gärna kunna vara så att hon leker att det är natt med vargarna och att 

det i själva verket skulle kunna vara mitt på dagen. 

I Milla mitt-i-natten (1991) utspelar sig hela boken utom sista uppslaget under just natten. 

Redan i titeln får läsaren här veta att boken kommer att ha med just den tiden av dygnet att 

göra. I och med att boken illustreras i genomgående blåa toner förstår man som läsare att det 

hela tiden är natten vi befinner oss i. Redan på bokens första sida får jag som läsare även reda 

på att det är läggdags då bokens första mening är ”Här är mörk natt” (Bergström, 1991, s.1). 
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Alltså samspelar både text och bild i båda böckerna. Även i Milla mitt-i-natten (1991) kan jag 

se hur Österlunds (2008) teorier om färgsättningen utifrån boken om Gittan går igen. Även 

här är sista uppslaget i färg av en gul ton som skall visa på att det är morgon igen. Jag tror att 

det även här kan vara ett tecken på att låtsasvärlden, och de vänner som funnits där, inte 

längre existerar och att Milla inte längre är i behov av dem. Den gula färgen skulle i båda 

böckerna kunna signalera en känsla av frihet och att allting är som det ska igen, en känsla av 

lättnad enligt mig. 

Att båda böckerna har en handling som utspelar sig under samma tid på dygnet tror jag kan 

bero på att man som barn kan vara mer sårbar under natten. Det är då ingen mamma eller 

pappa som finns nära och ingen att fråga om man undrar något. Att det är just natt eller kväll i 

dessa böcker anser jag därför inte är någon slump. Genom att det finns ett behov av att ha 

någon nära under den tiden på dygnet så tror jag att båda flickorna projicerar fram en typ av 

sällskap. I boken om Gittan är det inte självklart att det är natt förutom på uppslaget då de gått 

och lagt sig (s. 25-26). Jag tror dock att detta inte behöver vara riktig natt, utan en typ av 

fantasinatt som Gittan själv hittar på. Dock går färgerna genom boken från klarare gult till att 

bli mörkare röd till den blå färgen som finns på uppslaget då det ska vara natt vilket jag 

hävdar visar på att den tid som förflyter är under en dag.  

Båda böckerna slutar med att det blir dag igen och låtsaskompisarna försvinner och allting blir 

som vanligt. Båda böckerna illustreras med gula färger och flickorna ser båda glada och 

lättade ut när natten är över och allting återgår till det normala. Jag tror att detta är ett tecken 

på lättnad och styrka som ska uppvisas genom den klara färgen, men även genom att båda 

flickorna är glada. Båda två har enligt mig gått från att vara lite oroliga och fundersamma till 

att under tiden med låtsaskompisen utvecklats och vuxit i sig själva. Genom detta ser jag en 

tydlig användning av Hoffs (2003) tredje funktion självförtroendestärkning. Genom att 

projicera fram en person eller ett djur som framstår som mindre än en själv får båda flickorna 

uppleva sig behövda på ett sätt de inte gjort tidigare. Det finns nu någon som behöver dem 

och någon som är mindre och skörare. I framställningen av hur flickorna utvecklas genom 

böckerna får de båda något moderligt över sig. Nelander Fagerberg (2013) menar att Milla har 

egenskaper som att vara modig och aggressiv och att det inte alltid är egenskaper som 

framhålls som kvinnliga. Men hon menar även att i Milla mitt-i-natten (1991) har Milla andra 

egenskaper som kan ses som just kvinnliga. Jag anser att Nelander Fagerberg (2013) har rätt i 

att Milla i boken inte framstår som rädd, men jag tycker att det finns mycket kvinnligt i 

karaktären då hon är väldigt omhändertagande gentemot Dora. Genom hela boken ser man 



32 

 

hur Milla håller om dockan, även om det inte på ett tydligt sätt uttrycks i texten att det är just 

Milla som tar hand om Dora. I och med att jag genom min analys anser att det egentligen är 

Millas egna känslor som spelas ut genom Dora tror jag att det undermedvetet är Milla själv 

som pratar, och alltså inte Dora. 

7.2 Att behålla kontrollen 
I båda böckerna framhålls det att när det blir dag finns inte låtsaskompisen längre. I Gittan 

och gråvargarna (2000) vågar vargarna inte gå längre än fram till ängen medan Gittan glatt 

springer vidare mot sitt dagis. Vargarna frågar Gittan om hon kommer tillbaka till dem någon 

gång varpå hon säger kanske. Jag tror denna scen visar på att gråvargarna egentligen inte kan 

gå längre än fram till ängen i och med att hon inte behöver dem längre nu när hon hittat hem 

igen. Men när hon inte ger ett klart tecken om hon kommer att komma tillbaka eller inte tror 

jag att hon själv känner att hon har kvar makten över vargarna. Hon vet att hon kan komma 

tillbaka till dem om det skulle vara så att hon går vilse igen, men så länge hon har hittat hem 

har hon inte längre något behov av dem.  

I Milla mitt-i-natten (1991) händer nästan samma sak under sista sidan när det blir morgon 

igen. Dora blir som vanligt igen och pratar inte längre och i bilden kan man se hur Mållgan 

flyger bort tillsammans med den blå färgen och natten (s. 24). Milla ger enligt mig inte 

samma tecken på att hon behåller någon typ av kontroll över låtsaskompisarna, men hon vet 

att när hon behöver kan hon alltid se till att Mållgan kommer till henne och hjälper henne med 

det hon behöver. 

Båda flickorna har alltså ett behov av att projicera fram en vän som egentligen inte finns för 

att på något vis behålla kontrollen över en situation de inte riktigt kan hantera. För Gittan är 

det rädslan för att vara ensam och att ha gått vilse, för Milla rädslan inför mörkret och natten. 

För att hantera dessa olika känslor menar Österlund (2008) att barn kan iscensätta olika 

vardagliga händelser genom lek för att på så sätt ta kontroll över något de i vanliga fall inte 

kan kontrollera. I Gittan och gråvargarna (2000) avlöser lekarna hela tiden varandra och även 

i Milla mitt-i-natten (1991) kan jag se en typ av lek då Mållgan och Dora blir levande för att 

kunna förklara och hjälpa till med det Milla känner under natten. Österlund (2008) menar att 

barn genom leken ofta kan få utöva en makt de inte är vana vid. Genom att man i leken 

upprättar olika typer av regler och bestämmer vem som skall vara någon form av lekledare 

bestämmer man även vem det är som skall ha makten och kontrollen. Även Gunnarsson 

(2012) tar upp leken utifrån böckerna om Alfons Åberg. Hon menar att leken är både 
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verklighet och fantasi i böckerna och att detta tas till för att barnet ska få kontroll över en 

situation hen inte är van vid.  Detta sker i båda böckerna och bygger enligt mig på en känsla 

av rädsla och att tappa kontrollen. För att behålla kontrollen behövs någon som tar 

kommandot och detta kan jag se i båda böckerna. I boken om Gittan är det tydligt att det är 

hon som bestämmer i leken. Hon säger åt vargarna vad de ska göra och när de gör fel rättar 

hon dem. Enligt mig tar hon kontrollen över leken och utövar där genom en typ av makt över 

vargarna. Denna maktrelation är enligt mig inte lika tydlig i berättelsen om Milla. Där kan jag 

tydligast se utövandet av makt genom att hon själv bestämmer när hon är i behov av Mållgan 

eller Dora, men också att varken någon av dem längre finns när hon vaknar. Hon bestämmer 

då enligt mig själv att hon inte har behovet längre och där med utövar hon makten över sig 

själv och situationen. Jag tror att utövandet av makt och kontroll gör det enklare för flickorna 

att ta sig igenom det svåra och det de inte kan kontrollera genom att de får någonting annat att 

ta hand om än sig själva och sina egna känslor. På så vis behöver de inte tänka på sig själva 

och vad de är rädda för.  

Jag hävdar att låtsaskompisarna i de båda böckerna på något vis grundar sig i en rädsla inför 

en situation som ingen av flickorna känner att de kan hantera. Och på grund av detta tar de 

hjälp av någonting som de själva skapar. Genom dessa vänner får de kontroll över sin rädsla 

och kan genom leken få känna sig lite vuxnare i och med att de har någon att ta hand om i en 

situation som de annars inte kunde ha kontrollerat. 

7.3 Låtsaskompisens olika funktioner 
Analyserna av låtsaskompisarna har jag gjort utifrån Hoffs (2003) teorier om detta fenomens 

funktion. Hon tar upp fem olika funktioner som hon anser att en låtsaskompis kan fylla. Dessa 

fem funktioner är tröst och sällskap, motivation eller självreglering, självförtroendestärkning, 

personlighetsutvidgning och livskvalitetsförhöjning (Hoff, 2003). Genom mina analyser av 

låtsaskompisar i Gittan och gråvargarna (2000) och Milla mitt-i-natten (1991) har jag sett att 

vissa funktioner fylls tydligare än andra, samt att två av dessa funktioner enligt mig inte fylls 

alls. I mina analyser av böckerna har jag funnit tre olika låtsaskompisar. Dessa är gråvargarna 

i boken om Gittan och i boken om Milla finner jag både dockan Dora och Mållgan som typer 

av låtsaskompisar. 

7.3.1 Förekommande funktioner 

Den första funktionen tröst och sällskap hävdar jag att jag kan se i alla tre låtsaskompisarna. 

Denna funktion menar Hoff (2003) innebär att barnet får tröst i situationer då det inte känner 

sig tryggt. I Gittan och gråvargarna (2000) hävdar jag att denna funktion bli tydlig då 
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vargarna projiceras fram som sällskap då hon inser att hon gått vilse. Jag menar alltså att 

dessa kommer fram då hon känner rädsla. Samma hävdar jag gäller för låtsaskompisarna Dora 

och Mållgan. Dora får liv när det är dags för Milla att gå och lägga sig och då kommer hennes 

rädsla inför natten. Även Mållgan kommer till Millas rum när hon känner att hon inte längre 

kan hantera situationen och behöver hjälp för att förstå vad det är som händer under natten. 

Alla dessa tre fyller enligt mig genom detta den första funktionen. För att barnet ska kunna 

känna en trygghet i situationen som det inte kan hantera blir låtsaskompisen ett enkelt sätt att 

få kontroll över och tröst för det som hen är rädd eller känner obehag inför. I och med att 

denna funktion finns i alla tre låtsaskompisarna tror jag att det är en funktion som är vanlig för 

uppkomsten av just denna typ av vänner. 

I två av analyserna går det enligt mig även att se den tredje funktionen 

självförtroendestärkning. Dessa är i gråvargarna samt hos Dora. Enligt Hoff (2003) ska denna 

funktion fylla ett behov hos barnet av att stärka sitt eget självförtroende. Om låtsaskompisen 

framställs som liten och svag behöver oftast barnet vara större och starkare för att hjälpa sin 

kompis. I boken om Gittan framstår gråvargarna som större rent kroppsligt genom 

illustrationerna (s. 18). Dock kan man genom text och bild se hur dessa blir rädda när de 

klättar i träd (s. 21) och hur Gittan behöver mata vargarna när de blir hungriga (s. 23). I detta 

framstår de mentalt mer som barn än som de stora och farliga djur de egentligen är. På flera 

sätt får man indikationer på att vargarna är barn och att Gittan är den som är vuxen. Till 

exempel säger hon åt dem att de måste gå på toaletten innan de ska sova (s. 23) och sjunger 

sedan sånger för dem när de ska sova (s. 25). Detta tror jag är något som hon är van vid att 

själv få göra när hennes föräldrar säger åt henne att det är dags att sova. Genom att ta 

vuxenrollen inför vargarna vänder hon på rollerna och får känna sig vuxen och behövd genom 

att ta hand om vargarna. Milla gör samma sak med Dora i boken Milla mitt-i-natten (1991). I 

boken är det inte Milla som är rädd för natten, utan Dora. Enligt mig är det egentligen Milla 

som är rädd, men istället för att ta itu med det hon själv känner projicerar hon över sina 

känslor på Dora och gör henne till en låtsaskompis som hon behöver ta hand om. Jag kan på 

illustrationerna se hur Milla tar hand om Dora när hon är rädd genom att hålla om henne i 

sängen (s. 3). Utifrån detta hävdar jag att detta visar på att Milla känner ett behov av att 

behöva vara stor och stark, att hon har ett behov av att vara behövd och detta får hon genom 

att ta hand om Dora. 

Även funktion fyra, personlighetsutvidgning, tas upp i två av analyserna om låtsaskompisar.  

Denna funktion är det gråvargarna och Mållgan som fyller. Hoff (2003) menar att denna 
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funktion fylls genom att barnet låter låtsaskompisen skilja sig från barnet själv. Genom att 

låtsaskompisen skiljer sig från barnet får det möjlighet att pröva en annan identitet än sin 

egen. I Gittan och gråvargarna (2000) är den tydligaste skillnaden mellan Gittan och 

låtsaskompisarna att dessa är djur. Det sker även en personlighetsutvidgning genom att Gittan 

i början av boken är en rädd flicka som inte vågar hoppa från taket (s. 1-2) eller klappa 

hunden (s. 3-4), men under bokens gång blir hon modigare och vågar under mötet med 

gråvargarna nu stoppa in handen i munnen på en av dem för att ta ut en kotte (s. 15).  Hon får 

enligt mig här testa att vara en modig flicka i stället för den rädda som hon framställs som 

tidigare i boken. I Milla mitt-i-natten (1991) kan jag även där se hur denna funktion fylls och 

då genom Mållgan. Mållgan skiljer sig inte lika tydligt från Milla som gråvargarna gör från 

Gittan, men det finns ändå klara skillnader. Mållgan är en pojke och i texten framhålls även 

att han är hemlig (s. 5). Mållgans egenskaper skiljer sig från Millas. Han är osynlig och kan 

förändra sin storlek utifrån vad som behövs av honom. Behöver han vara stor och stark är han 

det, men han kan även bli väldigt liten om det är det som behövs. På detta vis får Milla enligt 

mig pröva på att vara på ett helt annat sätt än hon egentligen är. Genom att flickorna i båda 

böckerna får pröva på att utvidga sina egna personligheter tror jag att de kan få känslan av att 

vara någon annan för en stund, vilket leder till att de glömmer vad de själva är rädda för. Att 

projicera fram någon som inte liknar dem själva alls tror jag gör att de känner att de stärks i 

sina verkliga personligheter. De egenskaper som Milla tar fram i Mållgan tror jag är sådana 

som hon själv önskar att hon hade när hon känner att hon tappar kontrollen. Gittan tror jag 

snarare projicerar vargarna på detta vis för att hon känner att hon behöver någonting som inte 

liknar henne själv och att det därför blir enklare att ta hand om sina egna känslor när det finns 

någon som inte liknar henne själv, men som har hennes känslor. 

Sammanfattningsvis tas alltså både funktion ett, tre och fyra upp i båda böckerna. Jag tror att 

dessa funktioner är de som gör det enklare för barnet att ta sig igenom det som känns svårt. 

Genom att kunna projicera sina känslor på någon annan ges känslan av att få vara större och 

starkare än man egentligen är. Jag tror att detta är något som gör det lättare att ta kontroll över 

en situation då hen egentligen inte har någon aning om hur hen ska göra. Att det då finns ett 

behov från någon annan att man behöver vara stark i en situation, tror jag gör att barnet håller 

modet uppe och inte visar att det som händer egentligen är någonting som man själv tycker är 

obehagligt. Genom detta tror jag att det är vanligt förekommande att just dessa tre olika 

funktioner går att finna bland låtsaskompisar. 
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7.3.2 Icke-förekommande funktioner 

I analyserna av böckerna visar jag att tre av Hoffs (2003) fem funktioner är representerade. 

Dock finns varken funktion två, motivation eller självreglering, eller funktion fem, 

livskvalitetsförhöjning, med utifrån mina analyser.  

Funktion två, motivation eller självreglering, innebär enligt Hoff (2003) att barnet kan 

motiveras för skolarbete eller att det får hjälp av sin låtsaskompis för att tänja på olika regler 

och gränser. Genom mina analyser ser jag inte att denna funktion är förekommande. Enligt 

mig kan detta bero på att de andra funktionerna är överrepresenterade då barnen är i större 

behov av till exempel sällskap och tröst, än av att ha en låtsaskompis som till exempel hjälper 

Gittan att hitta hem eller som ger Milla motivation att bara lägga sig ner och sova. Inte heller 

finns det enligt mig ett behov för barnen i böckerna att tänja på några gränser, utan för dem är 

det viktigaste just sällskapet och att de får kanalisera sin rädsla i något annat. Det blir alltså 

aldrig aktuellt genom historierna att ta hjälp av låtsaskompisen genom denna funktion.  

Den femte och sista funktionen är livskvalitetsförhöjning. Genom denna funktion menar Hoff 

(2003) att barnet får uppleva någonting som inte finns i hens vanliga miljö eller egna vardag. 

Detta skulle kunna visas genom att låtsaskompisen finns i ett annat land och tar genom 

fantasin med sig barnet till delar av världen det inte visste fanns. Jag ser utifrån mina analyser 

inte heller denna funktion i någon av böckerna. Jag tror att denna funktion är lättare att 

uppfylla om barnet är i behov av att ta sig någon annanstans. I de analyserade böckerna finns 

inte detta behov utan bara viljan att hitta hem och viljan att förstå varför saker och ting ser ut 

som de gör på natten. Jag tror att denna funktion skulle kunna ses som ett komplement till den 

fjärde funktionen självförtroendevidgning. Enligt mig ger den fjärde funktionen barnet en 

möjlighet att utforska en annan identitet än sin egen och detta sker även genom den femte 

funktionen, dock utforskas en miljö istället för en identitet.  

8. Boksamtal utifrån analys och diskussion 
Att samtala kring böcker och deras innebörder är något jag anser ger en helt ny dimension till 

läsningen och förståelsen av olika berättelser. För mig som blivande lärare är det därför av 

största vikt att jag har kunskap och rätt verktyg för att kunna genomföra dessa samtal på rätt 

sätt i klassrummet. Eriksson (2002) visar genom sin avhandling att det inte alltid är lätt att 

samtala kring olika händelser i en bok i och med att barnen har olika erfarenheter. Detta är 

något jag håller med om och anser att man som lärare behöver finna rätt balans angående vad 

man kan tala om i det specifika klassrummet. 
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Genom boksamtal om Gittan och gråvargarna (2000) och Milla mitt-i-natten (1991) tror jag 

att jag som lärare kan finna flera olika inslag som eleverna själva kan känna igen sig i. 

Fenomenet låtsaskompisar är enligt forskningen något som någon gång förekommer i 50 % av 

barnens liv och det blir enligt mig därför något som blir naturligt att tala om. Dock hävdar jag, 

precis som Eriksson (2002), att det inte alltid är lätt för barnen att se vad det är som faktiskt är 

verklighet och vad som är fiktion i de olika böckerna. Detta menar jag speciellt gäller boken 

om Gittan. I och med att boken inte tydligt framhåller att gråvargarna inte finns på riktigt utan 

är något som Gittan själv projicerar fram kan det bli svårt för eleverna att förstå detta. I Milla 

mitt-i-natten (1991) blir det tydligare att Mållgan inte är en verklig person då detta är tydligt 

uttalat i boken. Däremot kan det bli svårare att tala om huruvida Dora är en verklig person 

eller inte.  

Båda böckerna tar upp känslor som jag tror är vanligt förekommande i barnens liv. Rädslan 

inför det man inte själv kan hantera tror jag är vanligare än man tror hos barn. Genom att 

synliggöra dessa känslor och själva låta barnen samtala om vad de är rädda för och ställa 

dessa känslor i relation till känslorna som flickorna upplever i böckerna tror jag är något som 

barnen kan känna igen sig i. Att tala om hur till exempel Gittan framställs i början av boken 

mot hur hon är i slutet kan vara ett sätt att samtala om hur man kan förändras som person, 

men samtidigt visar detta på att det är okej att känna rädsla inför olika typer av situationer. 

För att uppnå goda boksamtal menar Eriksson (2002) att det är av största vikt att eleverna 

känner sig trygga i klassrummet. Detta kräver därför ett gott klassrumsklimat där alla elever 

känner sig välkomna. Eriksson (2002) påvisar att det ofta blir mindre spontanitet i samtalen 

för att eleverna oroar sig för att till exempel säga fel svar eller uttala ett ord fel. Jag tror att 

detta är ett stort problem när det gäller att samtala kring böcker. Eleverna är rädda för att de 

ska missuppfattat någonting i boken och att de därför kommer att svara fel. För mig som 

lärare är det väldigt viktigt att vara medveten om vilka problem som kan uppkomma kring en 

situation då vi ska tala om det vi läst. Genom att samtala om böckerna tror jag att eleverna lär 

sig ännu mer, men för att de ska kunna ta del av kunskapen behöver de våga tala. Så för att 

skapa ett gott klassrumsklimat hävdar jag att jag som lärare redan från början måste visa att 

det är okej att göra fel eller säga fel. Det viktigaste i situationerna då vi talar om böckerna är 

att eleverna faktiskt talar och delar med sig av sina erfarenheter kring berättelserna och inte 

svarar rätt på en fråga. För att undvika detta moment med frågorna tänker jag att jag måste ha 

tänkt ut öppna frågor och dessa ska passa alla elever och vara av sådan karaktär att de går att 

tala vidare om. Till exempel om vi talar om Gittan och gråvargarna (2000) skulle samtalet 
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kunna inledas med varför eleverna tror att vargarna kommer när Gittan är rädd. Detta kan 

sedan leda vidare in på en diskussion om vad man kan vara rädd för och hur man själv 

hanterar rädsla. Jag tror även att det är viktigt att jag som lärare visar att även jag har rädslor 

inför olika saker. För om jag delar med mig av mina erfarenheter tror jag att samtalet kommer 

att bli enklare med eleverna. 

9. Fortsatt forskning 
Forskning om låtsaskompisar har enligt mig ofta en psykologisk framtoning och denna 

uppsats är inte av psykologisk karaktär, vilket gör att jag inte kan uttala mig om hur 

forskningen på detta fält bör fortsätta. Dock kan jag se att forskningen om låtsaskompisar som 

fenomen i bilderböcker är bra för lärare att ta del av. I och med att det är 50 % av alla barn 

som har denna typ av vänner tror jag att det är av vikt att man som lärare förstår varför dessa 

uppkommer och hur dessa barn bör bemötas. Jag tror att det är viktigt att lärare tar del av 

forskningen som gjorts om låtsaskompisar och får en insikt om detta för att förstå hur det kan 

tacklas i klassrummet.  

Jag tror även att det är av stor vikt att lärare tar del av forskning som görs på området om 

boksamtal och hur dessa kan användas i klassrummet. För att eleverna ska våga tala under 

denna typ av samtal och våga dela med sig av egna erfarenheter tror jag att det är viktigt att 

lärare förstår vilka hinder som kan uppstå och hur man kan göra för att eleverna ska känna sig 

trygga i en situation där det kan komma upp ämnen som annars kan vara svåra att tala om.  

10. Slutsats och sammanfattning 
I min uppsats har jag valt att undersöka hur barn med låtsaskompisar framställs i böckerna 

Gittan och gråvargarna (2000) av Pija Lindenbaum och Milla mitt-i-natten (1991) av Gunilla 

Bergström. Genom analyserna har jag sett hur barnen förändras i sitt beteende under 

berättelsens gång genom att projicera fram låtsaskompisarna. Gittan går från att vara en rädd 

och försiktig flicka till att vara en tjej som vågar ta för sig och vågar göra saker hon tidigare 

varit rädd för. Milla är från början en flicka som är rädd för natten, men som kanaliserar sin 

rädsla genom sin docka och som sedan tar hjälp av låtsaskompisen Mållgan för att förstå vad 

som händer utanför fönstret när mörkret faller. I slutet av boken vågar även Milla somna och 

när hon vaknar upp igen är det dag och allt hon projicerat fram under natten är borta. Milla är 

inte rädd längre.  
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Genom analyserna har jag tagit del av Hoffs (2003) fem funktioner för låtsaskompisar. 

Genom dessa har jag sett att i de två analyser som gjorts är tre av dessa framträdande och kan 

genom detta enligt mig ses som de vanligaste. Jag tror även att det är vanligt att barn tar hjälp 

av låtsaskompisar för att skydda sig själva och sin egen rädsla. För att slippa tänka på vad 

barnet själv är rädd för och vad som oroar det tror jag att det är en vanlig orsak att det väljer 

att fly till en värld fylld av fantasi där allting är som man själv vill. Om det sedan handlar om 

att den världen finns i denna verkliga värld, men innehåller personer eller varelser som gör det 

enklare att ta sig an ett problem, tror inte jag spelar någon roll för att det ska vara verklighet 

för barnet självt. I analyserna har jag sett att det är vanligt att låtsaskompisen förminskas och 

görs till någon som behöver tas hand om och detta gäller både gråvargarna och Dora. Just att 

få känna sig vuxen och ha en längtan efter att få ta hand om något tror jag är en vanlig orsak 

till att låtsaskompisar projiceras fram hos barn. Om barnet känner sig otillräckligt i det vanliga 

livet tror jag att låtsaskompisar kan vara en vanlig utväg för att få utlopp för denna typ av 

känslor. Till exempel att barnet får känna sig vuxet genom att ha en låtsaskompis som är 

yngre än det själv tror jag kan vara ett sätt för barnet att förstå sig på hur vuxenvärlden 

fungerar och hur vuxna tänker. Det blir en lek i att iscensätta ett scenario som är vanligt i den 

verkliga världen, till exempel en nattning som i Gittan och gråvargarna (2000), och leken ger 

genom detta barnet makten och tillåtelsen att förstå hur den vuxna världen förstår, vilket ofta 

kan vara något som är väldigt långt bort för barnet självt.   

För att förstå fenomenet låtsaskompisar tror jag att det är viktigt att lärare tar del av forskning 

kring detta, men även att lärare lär sig hur man kan samtala kring denna typ av ämnen med 

eleverna. Forskningen visar på att 50 % av alla barn någon gång haft en låtsaskompis vilket 

kan göra att ett samtal kring detta kan bli aktuellt i klassrummet när man diskuterar olika 

typer av böcker. Att samtala kring det man läser om tror jag är av stor vikt för både lärare och 

elever. Att ta upp ämnen som kan verka obehagliga tror jag gör att eleverna blir modigare i att 

dela med sig av sina egna erfarenheter, men även att man visar att det är okej att tala om 

sådant som kan verka läskigt. Ett sådant ämne kan vara att tala om vad som är verklighet och 

vad som är fantasi. Genom att ta upp detta med eleverna i boksamtal, och då tala om vad de 

tror är på riktigt och inte i utvald litteratur, anser jag kan ge läraren många olika insikter i hur 

eleverna själva tänker. Att man som lärare även utnyttjar till exempel bläddringsmomentet 

och visar på hur eleverna kan tänka kring vad som kan hända under nästa uppslag eller varför 

eleverna tror att färgerna förändras genom detta ger dem även kunskap om hur man kan 
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analysera en bok. Detta ger dem även kunskap i att förstå hur en berättelse byggs upp och hur 

dramaturgin kan påverkas genom både text och bild under bokens gång. 

Avslutningsvis anser jag att det är viktigt att tala om vad som är verklighet och vad som är 

fantasi med eleverna. Men jag vill även påpeka att det är viktigt att visa eleverna att det är bra 

att ha en livlig fantasi och att det inte är någonting som är fel med att ibland ta hjälp av en 

värld eller en vän som inte alla andra kan se. Detta tror jag gör att man som lärare får trygga 

elever som vågar tänka fritt och som vågar dela med sig av vad som finns inom dem. 
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