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Abstract 
 
Denna uppsats behandlar hur vida Pippi Långstrump är en förebild eller ej och hur synen på 
Pippi har förändrats. Arbetet består av en litteraturgenomgång där det tas upp hur man såg på 
barnuppfostran under 1940-talet, hur Pippi skapades, de reaktioner Pippiböckerna väckte och 
Astrid Lindgrens bakgrund. Vidare redovisas en empiridel där resultaten av intervjuer med 
elever och pedagoger presenteras, följt av diskussioner. Vi har undersökt om Astrid Lindgrens 
litterära figur, Pippi Långstrumps karaktär och attityd kan användas till något användbart och 
positivt i pedagogisk verksamhet. Därmed besvaras frågeställningen om Pippi är en förebild 
för barn och på vilket/vilka sätt. I studien har vi kommit fram till att Pippi kan användas som 
en förebild för barn, eftersom hon bland annat vågar säga vad hon tycker och tänker, hon är 
rättvis mot alla och har ett varmt och gott hjärta. Detta är konkreta exempel som visar på 
Pippi Långstrump som en bra förebild. 
 
Ämnesord: Pippi Långstrump, förebild, barnuppfostran, Astrid Lindgren, undervisning 
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1 Inledning 
 
1:1 Bakgrund  
Under lärarutbildningen har vi läst flera kurser i svenska. I dessa kurser har vi fått fördjupade 

kunskaper i skönlitteratur. Vi har fått inspirerande föreläsningar om barn- och 

ungdomslitteratur, som har väckt ett stort intresse hos oss. Därmed vill vi fördjupa våra 

kunskaper om hur man på olika sätt i undervisningen kan använda skönlitteratur inom detta 

område.  

 

Under olika praktikperioder har vi genomgående stött på tematiska arbeten, dels kring 

barnlitteratur i allmänhet men också specifika Astrid Lindgren-teman. Astrid Lindgren var 

och är än i dag en spännande författare med en rik produktion, eftersom hon var en 

föregångare bland dem som i första hand började skriva för att roa barn, utan moraliska 

pekpinnar. Det fanns också ett djupare syfte med Astrid Lindgrens författarskap där hon 

belyste existentiella tankegångar. Många barn har liksom vi haft förmånen att växa upp med 

Astrid Lindgrens berättelser. Som barn fascinerades vi av Astrid Lindgrens barnböcker, 

medan vi idag istället imponeras av bredden i hennes författarskap. Det intressanta med Astrid 

Lindgrens berättelser är att hon på ett säreget sätt skildrar olika barn, både starka och svaga, 

samtidigt som hon i sina berättelser återger olika årtionden och speglar den tidens samhälle i 

böckerna. På så vis ger detta läsaren en del av Sveriges kulturarv. Astrid Lindgrens lyckliga 

barndom har satt prägel på hennes författarskap och litterära figurer. 

  

De skolor som arbetat med Astrid Lindgren-teman och som vi varit i kontakt med har enbart 

behandlat detta djupa ämne ytligt. Vi ser att det finns så mycket mer att hämta från denna 

författarinna och hennes böcker. Pippi Långstrump är till exempel en sagofigur som har något 

mycket djupare att ge än bara underhållning för barn och vuxna. I boken Barn- och 

ungdomsböcker genom tiderna (Kjersén-Edman 2002) beskrivs Pippi som en ömhjärtad, 

generös, fantasirik och slagfärdig person trots att hon till det yttre är både stark och rik. 

Eftersom vår utbildning är inriktad på åldrarna sex till tolv år är arbetet upplagt utifrån dessa  
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åldrar. Särskild vikt har lagts vid målen för det femte skolåret. I Grundskolan kursplaner och 

betygskriterier 2000 står det under ämnet svenska att: 

 
Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och 

för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. 

(Skolverket 2000 s.99)  
 

Vidare kan man läsa i kursplanen för svenska att litteraturen också synliggör det nära och 

vardagliga och bearbetningen av litteraturen hjälper till att svara på de stora livsfrågorna. Då 

det gäller vilka mål skolan ska sträva efter i ämnet svenska framgår det att eleverna ska 

utveckla sin förmåga att, i samtal med andra, reflektera och värdera de texter de läser, samt 

tolka texternas budskap (Skolverket 2000). Ett av målen för svenska som eleverna ska ha 

uppnått i slutet av det femte skolåret är att:  
 

[…kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i 

böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens 

upplevelser samt reflektera över texter,…] (Skolverket 2000 s.99)  

 

Med detta vill vi visa på betydelsen av att lära sig att tolka och reflektera över texters 

budskap. På så vis kan man få en ökad förståelse för andra människor och deras livssituation 

och en ökad insikt i den egna. 

 

Bland de otaliga figurer som Astrid Lindgren skrivit om vill vi särskilt framhålla Pippi 

Långstrump, eftersom hon är en utmärkande figur i Astrid Lindgrens sagovärld. Vi har för 

avsikt att undersöka om vi kan använda Pippis sätt och attityd, som kanske inte alla 

uppskattar, till något användbart och positivt i vår framtida undervisning.  

 

1:2 Syfte  

Vi vill undersöka om Pippis sätt och attityd kan användas till något användbart och positivt, 

samt ta reda på vilken syn pedagoger och barn har på Pippi Långstrump och hur den har 

förändrats under tidens gång. De flesta temaarbete som handlar om Pippi Långstrump kan ha 

en tendens att arrangeras bara för nöjes skull, trots att det finns stora möjligheter att gå ner på 

djupet. Här såg vi möjligheterna att arbeta med Pippi på ett djupare plan istället för på det 

ytliga och underhållande. Den problemformulering vi valt att arbeta utifrån blir därför; Är 

Pippi en förebild för barn och i så fall, på vilket/vilka sätt är hon en förebild? 
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Undersökningen bygger på en deskriptiv del och en empirisk del. Den deskriptiva delen 

grundar sig på forskningsrapporter, facklitteratur, skönlitteratur samt artiklar från tidskrifter. 

Den empiriska delen bygger på djupintervjuer med elever mellan åtta och tio år och aktiva 

och pensionerade pedagoger från tjugo till åttio år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



2 Litteraturgenomgång 
För att ge en helhetsbild av Pippi Långstrump, anser vi det vara relevant att presentera en del 

av Astrid Lindgrens bakgrund, eftersom författarinnan har hämtat mycket av idéerna och fått 

inspirationen från sin barndom och från sina barn. Då det gäller Pippi Långstrump är det 

mycket av den moral som fanns inom barnuppfostran som Astrid Lindgren går emot. I boken 

En bok om Astrid Lindgren (1977) står det att Pippi har allt som andra barn saknar: frihet, 

styrka, självrespekt, kunskap, trygghet med mera. Det är med dessa egenskaper som Pippi 

Långstrump sätter sig emot det samhälle som fanns på 1940-talet. Samtidigt som Pippi 

Långstrumpböckerna skrivs, börjar många barnpsykologer påstå att varje barn har rätt till 

egenvärde, respekt och frihet. Dessa värden finns idag särskilt betonade i kursplanen för 

religionskunskap, som visar att det är viktigt att reflektera kring livsfrågor. Vi anser då att det 

är ett utmärkt tillfälle att använda sig av Astrid Lindgrens böcker och figurer för detta 

ändamål. Vidare står det i kursplanen att eleverna i slutet av femte klass ska:  
 

[…kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån 

vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barn- och 

ungdomslitteratur,…] (Skolverket 2000 s.84) 

 

2:1 Porträtt av Astrid Lindgren 
Astrid Lindgren (här efter skriven som A.L.), föddes den 14 november 1907 på gården Näs 

utanför staden Vimmerby i Småland. Hon växte upp tillsammans med tre syskon. 

Syskonskarans barndom var väldigt lycklig eftersom de fick leka mycket. (Ljunggren 1992) 

De hade stor frihet och naturen fanns runt omkring dem att vistas i, här klättrade de i träd och 

byggde kojor. (Hagerfors 2002) Det fanns också många vuxna på gården som pratade med 

dem och brydde sig om dem. A.L.s far Samuel August Ericsson var bonde och gift med 

Hanna Jonsson. Föräldrarna gav både varandra och barnen mycket kärlek och ömhet, vilket 

också bidrog till en lycklig uppväxt för Astrid Lindgren och hennes syskon. Tidigt i 

barndomen fick syskonskaran uppleva sagor som deras far berättade. Många av idéerna som 

A.L. fått till sina böcker har hon hämtat just från sin pappas berättelser, om såväl personer 

som platser och episoder. (Ljunggren 1992)    

 

A.L. var som barn både påhittig, djärv och framåt, samtidigt som hon också kunde vara lugn 

och ömsint. Ett stort intresse var naturen och efter det kom bokläsning. Hon slukade alla 
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sorters böcker och hennes uppsatser i skolan blev uppmärksammade. När hon var 13 år 

publicerades en av hennes uppsatser i Wimmerby tidning. (Ljunggren 1992) Efter det fick hon 

smeknamnet ”Vimmerbys Selma Lagerlöf”. Trots detta beröm hade A.L. inga planer på att bli 

författare. (En bok om Astrid Lindgren 1977) 

 

Tonåren var en svår period i A.L.s liv. Inombords kände hon en stor tomhet över att inte 

kunna leka längre, men utåt sett blev hon som dåtidens ”gamänger”. Hennes tonårstid slutade 

vid 18-års ålder med en oplanerad graviditet. På 1920-talet var det stor skandal att bli gravid 

utan att vara gift och därför flydde A.L. från allt skvaller och baktalande till Stockholm. I 

Stockholm började hon studera till sekreterare, här lärde hon sig stenografi, och fick så 

småningom jobb på ett kontor. Det var dock slitsamt att både vara ensamstående mamma och 

arbetande yrkeskvinna, så sonen Lasse fick A.L. lämna på fosterhem för att klara tillvaron. 

När A.L sedan gifte sig med sin chef, Sture Lindgren, fick hon möjlighet att ta hem Lasse till 

sig. Efter tre år som gifta fick de dottern Karin. När A.L. fått sina båda barn kom leksinnet 

tillbaka. (Ljunggren 1992) Efter att Pippi Långstrumpböckerna publicerats anställdes A.L. 

som barnboksredaktör på bokförlaget Rabén & Sjögren, där hon sedan arbetade i många år. 

Samtidigt som hon granskade manus för barnböcker, inledde hon sin författarkarriär och med 

tiden blev hon allt mer omtyckt och berömd, detta sträckte sig även utanför Sveriges gränser 

och gällde alla åldrar. (Hagerfors 2002)  

 

Astrid Lindgren avled den 28 januari 2002 och blev 94 år gammal. Hennes bortgång nådde ut 

och berörde hela världen. Till minne av Astrid Lindgren instiftades Litteraturpris till Astrid 

Lindgrens minne av Sveriges regering som ska delas ut årligen till barn- och ungdoms-

litteratur författare. (Fellke 2002) 

 

2:2 Pippi Långstrump föds 
Egentligen var det inte Astrid Lindgren själv som kom på namnet Pippi Långstrump, utan det 

var hennes dotter Karins uppfinning. Hon bad sin mamma berätta om Pippi Långstrump en 

gång då Karin låg sjuk i lunginflammation vintern 1941. (Strömstedt 2003) Berättelserna om 

Pippi Långstrump levde vidare i hemmet under de följande åren och inte förrän 1944 blev 

Pippiberättelserna nedskrivna. Det var en snöig dag i mars då A.L. kom gående i Stockholm 

och halkade på en isfläck så att foten blev illa stukad. Hon fick ligga till sängs en längre tid 

och för att få tiden att gå började hon stenografera ner Pippiberättelserna. 1944 blev detta en 
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skriven saga till dottern Karin på hennes tio-årsdag. Samtidigt bestämde sig A.L. för att skicka 

in sagan till en barnbokstävling som Bonniers förlag annonserade ut. Med manuskriptet 

skickade hon ett brev där hon bland annat skrev följande: ”I förhoppning att ni inte alarmerar 

barnavårdsnämnden” (En bok om Astrid Lindgren 1977, s.11). A.L. var väl medveten om det 

kontroversiella med Pippi; en flicka med övermänskliga krafter. Då A.L. skickade in 

manuskriptet trodde hon inte att hon skulle få gehör för sin text och så blev det också. Under 

tiden A.L. väntade på svar började hon fatta tycke för att skriva. Skrivlusten resulterade i 

Britt-Mari lättar sitt hjärta (Lindgren 1944). Denna bok kom på andra plats i en pristävlan om 

flickböcker hos Rabén & Sjögrens förlag 1944. Året efter utlyste Rabén & Sjögren en 

pristävling om barnböcker. Då skickade A.L. in en omarbetad version av Pippi Långstrump 

och vann första pris. Pippi Långstrump blev en succé trots att folk blev chockade över Pippis 

beteende och var rädda att barnen skulle bära sig åt som Pippi. (En bok om Astrid Lindgren 

1977)  

 

Det första manuskriptet om Pippi Långstrump, som A.L. skrev 1944, finns än idag bevarat. 

Men klyftan är stor mellan Ur- Pippi, Ulla Lundqvists benämning på den ursprungliga Pippi- 

versionen, och den Pippi som vi har fått lära känna. (Lundqvist 1979) I Ur- Pippi är texten 

skriven på vers och innehåller mycket nonsens. Pippi förlöjligar folkliga visor och slagdängor 

och driver med de vuxna. (Edström 1992) Att ett barn drev med vuxna män och kvinnor var 

under denna tid svårt att acceptera, men att driva med ett barn var inte alls så 

uppseendeväckande: följaktligen bytte A.L. ut damen som frågar efter sin man (i Ur-Pippi) 

till en flicka som frågar efter sin pappa. (Pippi Långstrump 1945) Pippi förhör sig om 

signalement på pappan varpå flickan svarar ja och slutligen säger Pippi att de inte sett någon 

sådan pappa. (I dag kan denna scen istället uppfattas som att Pippis sätt att föra dialog 

tangerar till mobbning då hon driver med den stackars flickan). (Lundqvist 1979) 

 

 I Ur-Pippi är skämten också hårdare och mer utmanande. Den första Pippi var en stygg flicka 

som hånade de vuxna, medan hon i den andra Pippiversionen istället blev en god hjälte som 

genom sin styrka och makt står på de svagas sida. Trots att Ur-Pippi reducerades markant så 

behöll figuren ändå mycket av sin vilda karaktär, för att utmana världen och förverkliga barns 

hemliga drömmar. (Edström 1992) Mycket av det som A.L. tagit bort i Ur-Pippi, har istället  

 

kommit med i andra (Pippi Långstrump går ombord 1946) och tredje (Pippi i Söderhavet 

1948) boken om Pippi. (Lundqvist 1979) I Pippi- böckerna gör Pippi  
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[…vad andra barn inte får göra, men hon gör det på ett så lustigt och oskyldigt sätt, 

att både barn och vuxna måste bli förtjusta i Pippi…] (Edstöm 1992, s.88)  

 

A.L. och Ingrid Vang Nyman, som illustrerat Pippiböckerna, lägger fram Pippi Långstrump 

som en kamrat trots att hon i grunden är ett annorlunda mytiskt barn med ovanlig styrka och 

andra demoniska karaktärsdrag. Trots att Pippi är den starkaste flickan i världen missbrukar 

hon inte denna förmåga utan använder den endast när hennes eller andras integritet hotas. 

(Edström 1992)  

 

2:3 Reaktioner på Pippi som figur  
Precis före julen 1945 kom den första boken om Pippi Långstrump ut. Pippi Långstrump- 

boken var en helt ny typ av barnbok. Boken bröt nämligen mot det barnboksmönster som man 

tidigare varit van vid. Det första bemötandet blev väldigt positivt. Två betydelsefulla 

barnboksrecensenter Eva von Zweigberk och Greta Bolin gav boken bra kritik. (Fellke 2002)  

Eva von Zweigberk skrev i en artikel (Dagens Nyheter den 28 november 1945) att det hittills  

har saknats roliga barnböcker för barn: 

 
”Pippi Långstrump” har en stor uppgift att fylla, som säkerhetsventil åt vanliga barn i 

en vanlig värld, där friheten gunås är ganska begränsad (Lundqvist 1979, s.233) 

 

Även den andra recensenten, Greta Bolin, skrev lite senare (i Svenska Dagbladet den 3 

december 1945) om Pippi som en fantasifigur i en verklighetsmiljö som ungar tycker om. 

Bolin lyfte fram Pippi som en positiv figur med förtrollande och bra egenskaper och visade på 

Pippi som en finkänslig och hygglig figur som handlar renhårigt. En hel del andra recensenter 

och kritiker gav också positiv respons på den första Pippi Långstrumpboken och menade att 

det var en bok som precis kom ut i rätt tid.   

 

Det positiva bemötandet av boken berodde bland annat på att den blev hårt marknadsförd av 

förlaget och Rabén & Sjögren använde sig av kritikernas positiva omdömen. Samtidigt som 

boken fick bra kritik och blev marknadsförd, fick A.L. mottaga Svenska Dagbladets pris för 

bästa barnbok (1945) och det gjorde att Pippi Långstrumpboken fick ytterligare positiv kritik. 

Detta innebar att Pippi blev en succé. Redan i februari året därpå lästes boken upp i radio och 

därmed fick ännu fler barn möta den unika figuren Pippi Långstrump. Trots den succé som 
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Pippi Långstrump hann bli på mindre än ett år, hände det något den 18 augusti 1946. Då 

menade nämligen psykologen och litteraturkritikern John Landquist, (Aftonbladet) att Astrid 

Lindgren var en talanglös och okultiverad person. Landquist tyckte att den prisnämnd 

(Svenska Dagbladet) som givit A.L. pris inte hade någon litterär smak och hade inte heller 

tillräckligt med förstånd. Landquist menade vidare att Pippis upptåg var osmakliga, skadliga 

och meningslösa för barn och dessutom fantasilösa. Det var speciellt tre avsnitt som upprörde 

honom. Det ena var eldsvådeavsnittet, då Pippi räddar två barn från att bli innebrända och 

därefter dansar en dans och sjunger sin sång i lågornas sken högt ovanför marken. Här tyckte 

Landquist att det skämtades med allvarliga saker och det förstår inte barn. Nästa avsnitt som 

Landquist menade på var farligt för unga läsare, var då Pippi åt en flugsvamp eftersom det 

inte går att dricka den. Detta kommenterade Landquist med att det är smaklöst att skämta med 

döden och det är farligt för barn att läsa detta eftersom de kan ta efter. Den tredje episoden 

som ifrågasattes var kafferepsskildringen, då Pippi strör ut strösocker på golvet och själv äter 

upp hela gräddtårtan. Landquist påpekade här att det inte är normalt att ett barn äter upp en 

hel tårta och strör ut strösocker på golvet. Det hela påminner om sjukliga tvångsföre-

ställningar, menade Landquist som avslutningsvis skrev: 
 

Och det blir barnen, som för framtiden får bära intrycken, vackra eller grumliga, av 

böckerna. Minnet av den onaturliga flickan och hennes osmakliga äventyr i 

Lindgrens bok, kan, om hon eljes ihågkommes, inte bli annat än förnimmelsen av 

något obehagligt, som krafsar på själen.(Lundqvist 1979 s.242) 

 

Den debatt som nu uppstod kom att föras på tidningarnas insändarspalter och teaterföreställ-

ningarna som spelades blev också indragna i fejden. De som i tysthet inte hade tyckt till om 

Pippi, började också nu att debattera i tidningarna om vad de egentligen tyckte om Pippi och 

om henne som förebild. Samtidigt som detta skedde skrev James Rössel i Aftontidningen att 

Landquist saknade humor och inte hade något barnasinne och därför inte kunde tas på allvar. 

Samtidigt som den så kallade ”Pippifejden” pågick, kom A.L. ut med en ny Pippibok: Pippi 

Långstrump går ombord (1946). Denna andra Pippibok gav förlaget Rabén & Sjögren rekord 

i tryckta upplagor. Utifrån Lundqvists bok, Århundradets barn, framgår det att författaren 

Lennart Hellsing gav sig in i debatten om Pippi Långstrump. I sin artikel (i Afton-Tidningen 

den 16 november 1946) var Hellsing till största del positiv till Pippi och han tyckte att det var 

bra med en förnyelse av barnlitteraturen. Charles Lans anmälde boken i Folkskollärarnas 

Tidning 1946 och tog bland annat upp att Pippis uppförande och uttryckssätt kan vara farligt 
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för barnen eftersom de lätt kan få för sig att härma henne. Detta är typiska exempel på vad 

litteraturkritikerna tog upp.   

 

Då den tredje och sista delen om Pippi Långstrump kom ut (Pippi Långstrump i Söderhavet 

1948) hade de största debatterna upphört, det var endast ett fåtal kvar. Kritiken handlade då 

fortfarande om att Pippi var ”respektlös i överkant”. Många av de tidigare debattörerna tyckte 

att det var bra att A.L. hade kommit ut med den sista boken om Pippi. 

 

Trots att Pippi Långstrump-böckerna blev väldigt debatterade och analyserade av de vuxna, 

blev inte barnen hindrade av att läsa böckerna om Pippi. Därmed var det barnen som gjorde 

att Pippi segrade över de vuxna. Pippiböckerna spreds hela tiden till nya läsare, det blev 

teaterföreställningar runt om i Sverige och 1949 kom den första filmversionen. A.L. lade sig 

aldrig öppet i debatten om Pippi Långstrump, men i en apologi som finns i sista boken kan 

man läsa om hur Tommy och Annikas mamma, fru Settergren, numera står på barnens sida. 

Enligt Ulla Lundqvist kan man antyda att det är A.L. som talar genom fru Settergren: 

(Lundqvist 1979) 

 
– Du menar väl inte, att du tänker skicka iväg dina barn långt bort till Söderhavet 

tillsammans med Pippi Långstrump? Det kan inte vara ditt allvar.  

Men då sa fru Settergren: 

– Varför skulle jag inte göra det? Barnen har varit sjuka och behöver luftombyte, 

säjer doktorn. Och så länge jag har känt Pippi, så har hon ännu aldrig gjort något, 

som har varit till skada för Tommy och Annika. Ingen kan vara ömmare mot dem än 

hon. 

– Jamen i alla fall – Pippi Långstrump! sa tanterna och rynkade på näsan. 

– Just det, sa fru Settergren. Pippi Långstrump bär sig kanske inte så fint åt alltid. 

Men hon har ett gott hjärta.” (Lindgren 1948, s.64-65) 

 

Under tiden fram till idag har Pippi fortsatt att debatterats fast på ett annat sätt. Den av A.L. 

skapade litterära karaktären Pippi Långstrump har kommit att få stå för olika saker i 

samhället. Pippi Långstrump har till exempel fått bli en symbol för kvinnorörelsen. Det finns 

exempel på starka och framgångsrika kvinnor i vårt svenska näringsliv som säger att de ofta 

inspireras av Pippi, för hon vågar prova på nya saker och gå emot strömmen. Pippi står även 

för övermänskliga resurser som gör henne oåtkomlig för samhällets byråkrati, medan barnen i 

samhället får stå under hennes beskydd. Sedan 44 år tillbaka är Pippi Långstrump barn-

 12



konventionens ostridbara banerförare. Det beror på att hon försvarar barnen i alla lägen och 

samtidigt ställer frågor som ”krafsar på själen” (Lundqvist 1979 s.242). Pippifiguren är den av 

Astrid Lindgrens figurer som är mest spridd över världen. Pippi Långstrumpböckerna finns 

översatta till 57 språk. Det är därför inte konstigt att barn i hela världen älskar Pippi. (Fellke 

2002) 

 

2:4 Barnuppfostran 
Under 1940-talet var det papporna som bestämde och försörjde familjen, medan mammorna 

var hemmafruar, skötte hushållet och uppfostrade barnen. Under dessa årtionden skulle 

pojkarna vara vattenkammade och leka med mekkano och bära slidkniv, medan flickorna 

skulle tycka om att städa, brodera och sköta om sina dockor. (Hagerfors 2002) Barnen skulle 

vara fogliga och inte ifrågasätta de vuxna. Som tidigare nämnts, var det oacceptabelt att 

kritisera och driva med de vuxna.  I manuskriptet för Ur-Pippi  skrev Astrid Lindgren om en 

episod, då herr Lundin och fröken Blomkvist kommer till Pippi, för att meddela att hon skulle 

sättas på barnhem. Herr Lundin blygs inte för att kommentera Pippis hårfärg och utseende på 

ett negativt sätt, varpå Pippi vänder hans kritik emot honom själv och menar att han säkert 

haft blått hår innan han blev flintskallig och att det måste ha sett konstigt ut till hans röda 

näsa. Vidare skriver författarinnan:  

 
Herr Lundin blev röd i hela ansiktet av förbittring. Han ansåg nämligen, att stora 

människor fick yttra sig hur som helst om barns utseende och hårfärg, men han tyckte 

inte alls om, när små barn gjorde på samma sätt. 

   – Om du är oförskämd, ska jag se till att du får en ordentlig risbastu, sa han strängt. 

(Lundqvist 1979, s.107) 

 

Detta avsnitt har dock skurits bort helt i den utgivna versionen av Pippi och istället finns 

endast den scen med då poliserna kommer för att hämta Pippi till barnhemmet. Visserligen är 

Pippis ord och kommentarer av stursk ton även här, trots att det även här handlar om vuxna 

människor. Men eftersom de är poliser får de också stå för ”polis”-begreppet liksom sotare, 

bagare etcetera. Detta kan ha minskat risken för att någon skulle ta anstöt när A.L. driver med 

en institution, eftersom folk inte identifierar sig lika självklart med en sådan. (Ibid.)  

 

Redan innan, men också under, andra världskriget började folk få en förändrad syn på barn 

och barnuppfostran. Man funderade på hur barn upplevde krigsåren och på vilket sätt barnen 
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kunde bli präglade av det. (Lundqvist 1979) Åren innan böckerna om Pippi Långstrump kom 

ut, började man se på barnuppfostran på ett annat sätt än vad man tidigare gjort. Under denna 

period började ett flertal psykologer hävda att barn har rätt till ett eget värde och ska 

respekteras. Då barnet är trotsigt ska inte aga vara ett alternativ. Man rekommenderade frihet 

för barnen istället för tvång. Dessa nya tankar var något som många vuxna människor 

anammade, men tankarna fick inte samma gehör bland folkskollärare, eftersom de ville ha 

kvar agarätten. Debatten var livlig på tidningarnas insändarsidor. Även A.L. skrev en 

insändare i Dagens Nyheter 7/12 1939, där hon tar upp vikten av att acceptera och respektera 

barnen för vilka de är. (En bok om Astrid Lindgren 1977) 

 

 I samband med Pippiböckernas utgivning, började många folkskollärare känna sig hotade på 

grund av signaler om en friare uppfostran som Pippiböckerna gav. Folkskollärarna ville 

behålla rätten att få slå barn. Det skulle dröja fram till 1958 innan det blev förbjudet att aga 

eleverna i skolan. Men inte förrän 1979 blev det helt förbjudet att slå barn i Sverige. I 

samband med dessa förändringar blev det en debatt bland folket. Vid ett enda tillfälle 

blandade sig A.L. i debatten och då svarade hon:  

 
”Aktning för barnet, det är vad jag skulle önska att de vuxna hade i lite större 

utsträckning … Behandla dem med ungefär samma hänsyn som ni är nödsakade att 

visa edra vuxna medmänniskor. Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera 

kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.” (Hagerfors 2002, s.59) 

 

Något som också var annorlunda med A.L.:s Pippiböcker, var hennes presentation av bland 

annat dryckenskap, tobak och slangord. Detta var under 1940-talet tabubelagda områden och 

uppfattningen kring dessa ändrades inte på ett år när den andra boken i Pippitrilogin kom ut. 

Därför blev också denna bok mottagen med mer skepsis av folket än den första. Till saken hör 

att Astrid Lindgren hade slagit igenom med sin första bok och vågade därmed ”sticka ut” mer 

med sin andra utgivning. (Lundqvist 1979) 
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3 Empiri 
Följande del kommer att behandla de intervjuer vi gjort med barn och pedagoger. Här följer 

en presentation om hur vi gått till väga då vi genomfört intervjuerna, resultatet (både i 

diagramform och i skriven form) av de svar vi fått, samt en diskussion kring svaren.  

 

3:1 Upplägg och genomförande 
Under arbetets gång har vi valt att göra djupintervjuer med personer. Detta val av empiri 

anser vi kan ge mest för vår problemformulering. Att endast bygga vårt arbete enbart på en 

litteraturstudie skulle inte ge en rättvis bild av hur folk ser på Pippi idag på grund av att det 

mesta som är skrivit om Pippi är minst tio år gammalt.  

 

Därmed blev vårt val att göra djupintervjuer. Frågorna har ställts till intervjupersonerna 

samtidigt som vi har noterat vad som har sagts. Vi valde att skriva ner svaren eftersom vi inte 

hade tillgång till videokamera eller kassettbandspelare. En intervju med sådana medier hade 

också medfört ett omfattande arbete med transkribering efteråt. Under intervjuerna har vi 

ställt följdfrågor i de fall där vi ansett oss har fått ofullständiga svar. Till exempel: Hur 

tänker du då? Kan du utveckla det? Varför tycker du det? 

 

Vi har gemensamt gått igenom svaren från intervjupersonerna. Sedan har vi valt ut de 

intervjufrågor som varit relevanta för vår problemformulering. De svar vi fått har vi 

sammanställt i diagram för att lättare synliggöra resultaten. Vissa frågor har resulterat i flera 

svar. Därmed har antalet svar blivit fler än intervjupersoner. Övriga frågor har gett oss en 

överblick av vad intervjupersonerna vet om Pippi.  

 

De barn som vi har intervjuat kommer ifrån sydvästra Götaland, går i den kommunala 

grundskolan och är i åldrarna åtta till tio år. Vi har valt att intervjua tio barn under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar och därmed har vi också fått intervjupersoner (barnen) från 

två olika skolor. Urvalet av dessa elever har skett slumpmässigt, förutom att vi har gjort en 

jämn könsfördelning. 

 

De vuxna intervjupersonerna har vi däremot fått välja utifrån vilken tillgång vi har haft till 

olika pedagoger. Vi har valt personer som har någon anknytning till skolan eller pedagogisk 

verksamhet och dessa samtliga bor i södra Götaland. När det gäller dessa intervjuer har det 
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varit svårare att få det könsmässigt jämnt fördelat eftersom kvinnor är dominerande i denna 

yrkeskategori. De vuxna intervjupersonerna har varit i åldrarna 31 till 82 år och antalet 

intervjupersoner har varit tio.  

 

Att urvalet blev barn och vuxna berodde på att vi ville få ett brett spektrum i undersökningen. 

Innan intervjun påbörjades informerade vi intervjupersonerna om att de var garanterad 

anonymitet. Vi har valt att sära på barnens kontra de vuxnas svar på frågorna.  Intervjuerna 

med de vuxna utökade vi med ytterligare tre frågor. Vi ansåg att vi skulle kunna få mer 

uttömmande svar med genomtänkta motiveringar eftersom de har en erfarenhet av 

barnlitteratur och de eventuella förebilder för barn som finns i skönlitteratur. Vuxna 

pedagoger som dagligen är i kontakt med barn kan på ett professionellt sätt se barnens behov 

av föredömen. Därmed kan vi också få svar på vår problemformulering: Är Pippi en förebild 

för barn och i så fall, på vilket/vilka sätt är hon en förebild? 

 

 16



3:2 Resultat av intervjuerna 
 

Vilka tankar får du då du tänker på Pippi Långstrump? (Fråga 1 i bilaga 1 och 2) 

 Barnens svar                                     

Vilka tankar får du då du tänker på 
Pippi Långstrump?  

Rött hår

Stark

Har husdjur

Snäll

Övrigt

 
De vuxnas svar 

Vilka tankar får du då du tänker på
Pippi Långstrump?  

Föredöme

Stark

Självständig
Rött hår, fräknar

Rolig, glad, busig
Övrigt

 
 

Av ovanstående diagram framgår att många i båda intervjugrupperna har tänkt på Pippis 

styrka. Många barn har associerat till Pippis husdjur, medan de vuxna har lagt vikten vid 

Pippis personlighet (att Pippi till exempel är rolig, glad eller busig). Både vuxna och barn har 

tänkt på Pippis röda hår, dock var det inga barn som kommenterade Pippis fräknar vilket 

några vuxna gjorde. Vidare noteras att tanken kring Pippi som ett föredöme finns med i de 

vuxnas diagram. Under barnens övrigt döljer sig kommentarer som en galen tjej, ingen kan ta 

hennes pengar och undrar hur hon som spelar (Inger Nilsson i filmversionen av Olle 

Hellbom från 1969) kan vara så duktig.  De vuxnas övriga svar var till exempel flicka kontra 

kvinna, mager och senig, brett leende, slarvigt klädd, pigga, glada ögon och  

alltid glad mun.
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Skulle du vilja vara som Pippi? (Fråga 3 i bilaga 1 och 2) 

Barnens svar            

Skulle du vilja vara som Pippi? 

Ja

Nej

 
De vuxnas svar 

Skulle du vilja vara som Pippi? 

Ja
Nej
Ibland

 
 

På dessa diagram kan vi utläsa att de flesta av barnen inte vill vara som Pippi, medan de 

vuxna i större utsträckning skulle kunna tänka sig det. Av de vuxna finns det en hel del som 

skulle vilja vara som Pippi ibland. De barn som svarat ja motiverade bland annat svaret med 

att de skulle vilja vara lika stark som Pippi och ha många kompisar, ha mycket pengar och bo 

i eget hus.  De som svarat nej, av barnen, har sagt att Pippi vill inte gå i skolan, hon busar och 

ställer till det. De vuxna som vill vara som Pippi motiverade sitt ja bland annat med 

egenskaper som att ha styrka att hjälpa andra på ett glädjefullt sätt och för att Pippi vågar stå 

för det hon tycker och hon är självständig och omtänksam. De som sagt nej motiverar det med 

att Pippi är för modig och att hon är en rackarunge. De som vill vara som Pippi ibland har 

utvecklat sina funderingar med tankar om att de ville vara som Pippi som barn men inte som 

vuxna, men att de vill vara som Pippi när det gäller hennes mod, självständighet och  

sätt, men inte då det gäller Pippis ensamhet. 

 18



Vad är bra med Pippi? (Fråga 4 i bilaga 1 och 2).m 

Barnens svar 

Vad är bra med Pippi? 

Stark

Snäll

Rolig

 Hjälper andra

Har häst och apa
Övrigt

 
De vuxnas svar 

Vad är bra med Pippi?

Glad och snäll

Vågar vara
annorlunda och
modig
Står på
barnens/svagas
sida
Är en förebild

Ger hopp till
många barn

Främjar barns
fantasier

Övrigt

 
 

Av diagrammet, som grafiskt visar vad barnen svarat, blir det tydligt att det är relativt jämt 

fördelat mellan stark, snäll, hjälper andra och har häst och apa. Det är endast något enstaka 

barn som svarat att Pippi är rolig. Övriga barn har svarat andra alternativ som till exempel; 

Pippi tar hand om sig själv, har vänner, har mycket pengar och kan vara sig själv. De vuxnas 

svar är inte lika jämnt fördelade. Merparten har svarat att Pippi är glad, snäll och att hon ger 

hopp till många barn. De övriga svaren är; Pippi är inte rädd för något, hon är underhållande, 

använder inget våld och allt är bra.   
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Vad är mindre bra med Pippi? (Fråga 5 i bilaga 1 och 2) 

Barnens svar             

Vad är mindre bra med Pippi? 

Ljuger mycket

Gör som hon
själv vill
Pratar och
lägger sig i
Vill inte lära sig
saker
Inget

Vet ej

 
De vuxnas svar 

Vad är mindre bra med Pippi? 

Ouppfostrad

Hon svär

Dåligt föredöme

Inget

Övrigt

 
 

Här har barnens svar blivit mer spridda. De flesta har svarat vet ej. Många barn har inte 

kommit på något som är mindre bra med Pippi och därför svarat inget. Några tycker att Pippi 

gör som hon själv vill, ljuger mycket, pratar och lägger sig i och vill inte lära sig saker 

barnen ser på detta som mindre bra med Pippi. De flesta vuxna tycker att det inte finns något 

som är mindre bra med Pippi. Vidare kan vi se av diagrammet att mindre grupper tycker att 

Pippi är ouppfostrad, ett dåligt föredöme och att hon svär. Under övrigt har de vuxna svarat; 

Pippi lever i laglöshet, hon skojar på andras bekostnad och är inte flickaktig efter konstens 

regler.  
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Skulle du vilja vara kompis med Pippi? (Fråga 6 i bilaga 1 och 2) 

Barnens svar      

Skulle du vilja vara kompis med Pippi? 

Ja
Nej
Vet ej

  
De vuxnas svar 

Skulle du vilja vara kompis med Pippi? 

Ja

Nej

Ja och nej

 
 

Här har de flesta i båda intervjugrupperna svarat ja. Motiveringarna från de vuxna har varit; 

det händer roliga saker med Pippi, hon har skinn på näsan, livsmod och hennes glädje 

smittar av sig. Livet hade varit en fest, härligt att hon är så okonventionell, då kan man 

handla saker och äta hur mycket godis som helst och man har alltid en kompis som ställer 

upp. Den vuxna person som svarat nej motiverade det med att hon hellre vill vara Pippi själv. 

Den vuxna person som svarade både ja och nej menade att allt ska vara på Pippis egna villkor 

och det kan vara påfrestande ibland. De barn som svarade ja, konstaterar att Pippi är snäll, 

stark och hon kan lära mig göra pannkakor. De som sagt nej tror att man skulle behöva 

förmana henne, de andra har inte haft någon förklaring till sitt nej. En pojke svarade att han 

inte visste om han ville vara kompis med Pippi, eftersom Pippi är en flicka. 
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Står Pippi på någons sida? I så fall, på vilken/vilkas sida?  (Fråga 8 i bilaga 1 och 2) 

Barnens svar         

Står Pippi på någons sida? I så fall, på 
 vilken/vilkas sida? 

Barnens

De vuxnas

De godas

De rikas

De fattigas

Allas

 
De vuxnas svar 

Står Pippi på någons sida? I så fall, på 
vilken/vilkas sida?  

Barnens

De godas

De svagas och
utstöttas sida
De modigas

 
 

På denna fråga svarade samtliga intervjupersoner att Pippi klart tar ställning. Av ovanstående 

diagram utläses att de flesta barn tycker att Pippi står på deras sida. Några har också svarat 

att Pippi står på de godas, de fattiga eller/och rikas sida. Ett fåtal svarade de vuxnas och allas 

sida. De flesta vuxna tycker att Pippi står på de svagas och utstöttas sida. En hel del tycker 

att Pippi står på barnens och de godas sida. Någon enstaka tycker att Pippi står på de 

modigas sida.  
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Vad tycker du om att Pippi inte går i skolan? (Fråga 10 i bilaga 1 och 2) 

Barnens svar             

Vad tycker du om att Pippi
inte går i skolan?

Negativ
inställning
Vet ej

 
De vuxnas svar 

Vad tycker du om att Pippi 
inte går i skolan?  

Positiv
inställning

Negativ
inställning

Vet ej

 
 

Här skiljer sig de vuxnas och barnens svar radikalt. De flesta av barnen tycker det är negativt 

att Pippi inte går i skolan, medan de flesta vuxnas inställning är positiv. Alla barn som har 

haft en negativ inställning till att Pippi inte går i skolan har kommenterat det med att hon inte 

lär sig något om hon inte går i skolan. De vuxna som har en positiv inställning till att Pippi 

inte går i skolan har förklarat det med att Pippi lär sig av livet istället, Pippi och skolan går 

inte ihop, kan redan allt, svårt att få in det i berättelsen och om Pippi hade gått i skolan hade 

hon varit formad som alla andra. De som svarat negativt sa att det är rent galet att hon inte 

går i skolan och att Pippi blir vildvuxen. 
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Kan vi lära oss något av Pippi? (Fråga 13 i bilaga 1 och 2) 

Barnens svar              

Kan vi lära oss något av Pippi? 

Ja 

Nej

Vet ej

 
De vuxnas svar 

Kan vi lära oss något av Pippi? 

Ja 

Nej

 
De flesta barn och vuxna har svarat att man kan lära sig något av Pippi. Notera att det är flera 

vuxna än barn som har svarat ja på denna fråga. Barnen har svarat att vi kan lära oss att vara 

snälla mot varandra, vara glada och att man kan lära sig vissa roliga fraser som ”fy fabian”. 

Något barn menade att vi kunde lära oss vad det kan få för konsekvenser av att ljuga. De barn 

som svarat nej och vet ej har inte kommenterat varför de har sagt det. De vuxna som har sagt 

ja till att vi kan lära oss något av Pippi har sagt att Pippi visar på hur man kan använda sin 

mentala styrka på rätt sätt, hur ett barn tänker, ställer upp för de svaga, att jag duger som jag 

är, tar tillvara på det positiva i vardagen, hantera livet på ett sätt så att man mår bra, av 

enkla saker kan man göra mycket (se kapitlet ”Pippi är sakletare” och råkar i slagsmål i Pippi 

Långstrump (Lindgren 1945)) och vara vänlig. Den person som svarade nej kunde inte 

komma på något som Pippi skulle kunna lära oss.              
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Har du använt/använder du Pippi i din undervisning? (Endast de vuxnas svar) (Fråga 15 i 

bilaga2) 
 

Har du använt/använder du Pippi i din
undervisning? 

Ja
Nej

 
 

Här har alla utom en svarat ja. De har förklarat sitt ja med bland annat; det är ett ”säkert 

kort” som alltid går hem, barnen vill ha det, alla känner till Pippi, läcker figur att arbeta med 

(både till sättet och till utseendet), boken finns på barnens hemspråk, är lätt att skratta åt och 

identifiera sig med. Den person som svarade nej förklarade det med att han inte trodde att han 

hade gjort det, eftersom det är för länge sedan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25



Tycker du att Pippi är en bra förebild? (Endast de vuxnas svar) (Fråga 16 i bilaga 2) 

Tycker du att Pippi är en bra förebild?

Ja
Ja och nej

  
        

Av ovanstående diagram kan vi se att alla tycker att Pippi är en bra förebild. Dock är det 

några som har sagt både ja och nej. De menar att det finns både positiva och negativa sidor 

hos Pippi. De som sagt ja pekar på henne som en förebild eftersom hon vågar säga vad hon 

tycker och tänker, hon tänker själv och låter ingen annan styra eller hämma hennes tankar, 

hon har en lust för att lära, hon är rättvis mot alla, hon har ett varmt och gott hjärta, hon kan 

Bibelns dubbla kärleksbud ”allt vad du vill att din nästa ska göra mot dig, det ska du också 

göra mot henne”. Någon sa också att Pippi kan vara en förebild för hur man inte ska göra.  

 

3:3 Diskussion kring resultaten av intervjuerna 
Vilka tankar får du då du tänker på Pippi Långstrump? (Fråga 1 i bilaga 1 och 2) 

De svar vi fått av intervjupersonerna uppfattar vi som starka karaktärsdrag. Det finns således 

en naturlig förklaring till varför många associerar till styrkan och det röda håret. Många vuxna 

har associerat till Pippis personlighet medan den delen inte kommit upp så ofta bland barnen. 

Detta kan bero på att barnen inte kommit så långt i sin mognad och utveckling, men det kan 

också bero på att Pippi inte lyfts fram på det djupa planet av de vuxna för barnen, utan har 

bara lyfts fram som en rolig figur. Intressant är att vi kan se att de vuxna redan så här tidigt av 

intervjun förknippar Pippi som ett föredöme, innan vi ens avslöjat vår avsikt med intervjun 

eller kommit in på den frågan (se bilaga 2, fråga 16). Vi hade förväntat oss att fler barn skulle 

tänka på Pippi som snäll. Kanske detta beror på att många ser Pippi som busig, sprallig och 

därför kan det bli svårt att se Pippi som snäll. (Se diagramsvaren för frågorna 4 och 5) 
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Skulle du vilja vara som Pippi? (Fråga 3 i bilaga 1 och 2) 

De flesta vuxna har sagt att de vill vara som Pippi, medan majoriteten av barnen har svarat nej 

till frågan. Det kan vara så att de vuxna har en önskan att få träda in i en barnroll igen, fly 

verkligheten och slippa krav och stress från omgivningen. Att skillnaden är stor bland de 

vuxnas kontra barnens svar, kan också bero på att barnen uppfattar Pippi som busig och ser 

det som en negativ egenskap. Därmed döljs kanske de fina egenskaper som Pippi har, som att 

hon till exempel är godhjärtad.  

 

Vad är bra med Pippi? (Fråga 4 i bilaga 1 och 2) 

Av svaren kan vi utläsa att de vuxna ger exempel på bra saker som är till nytta för barnen och 

de vuxna, medan barnen svarat på ett annat sätt. Det är förvånansvärt få barn som svarat att 

Pippi är rolig. Vår föreställning har varit att barn ser Pippi som en rolig figur, dels på grund av 

att man i skolans värld och inom pedagogisk verksamhet arbetar med Pippi utifrån 

utgångspunkten att Pippi är en rolig sagofigur. Denna undersökning visar tydligt att barnen 

inte enbart ser Pippi som en rolig figur, utan lägger tyngden på andra egenskaper som till 

exempel att Pippi är snäll och hjälper andra. Man skulle kunna dra nytta av dessa 

uppfattningar som barnen har, när man arbetar med Pippi i skolan/pedagogisk verksamhet. Av 

de vuxnas resultat ser vi åter igen att de tidigt i intervjun tar upp att Pippi är en förebild i 

positiv bemärkelse. 

 

Vad är mindre bra med Pippi? (Fråga 5i bilaga 1 och 2) 

Det är överraskande att så många vuxna svarat att det inte finns något som är mindre bra med 

Pippi. Att hälften av barnen har kommit på mindre bra egenskaper hos Pippi, kan ses som 

något positivt, eftersom man kan uttyda att barnen kan skilja på vad som är rätt och fel då det 

gäller Pippi och hennes handlingar. Många av barnen har svarat vet ej, vilket kan bero på att 

de inte kommit på något för tillfället, som i sin tur kan bero på intervjusituationen. Av de 

vuxna har vi fått ett flertal spridda svar som vi satt under övrigt, och därmed har ”övrigt-

delen” blivit relativt stor. 

 

Skulle du vilja vara kompis med Pippi? (Fråga 6 i bilaga 1 och 2) 

Det är inte speciellt förvånande att de flesta av de vuxna och barnen har svarat att de vill vara 

kompis med Pippi. Vi tycker att detta svar visar på en mycket positiv inställning till Pippi 

Långstrump. Det vi reagerar på är att det är fler barn än vuxna som inte vill vara kompis med 

Pippi och att nej:et  i de vuxnas diagram har en positiv förklaring eftersom den personen själv 
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vill vara Pippi. Barnens nej har följts av en negativ förklaring eftersom man måste förmana 

henne och några har inte kunnat motivera sitt nej.  

 

Står Pippi på någons sida? I så fall, på vilken/vilkas sida? (Fråga 8 i bilaga 1 och 2) 

Utifrån de svar vi fått från intervjupersonerna kan vi se att Pippi bland annat står på de godas, 

de svagas och de modigas sida. Detta är positiva ställningstaganden som anses kunna vara 

föredömliga. Några av barnen uppfattade att Pippi står på de rikas sida, eftersom hon är rik 

och inte vill vara fattig. Här kan de röra sig om ett missförstånd av frågan.   

 

Vad tycker du om att Pippi inte går i skolan? (Fråga 10 i bilaga 1 och 2) 

Här har de flesta av barnen haft en negativ inställning till att Pippi inte går i skolan. Det kan 

bero på att de själva har fått lära sig att det är viktigt att gå i skolan. Resultatet kan dock ha 

påverkats av att det är en ”lärare” som ställer frågan. De flesta vuxna har en positiv inställning 

till att Pippi inte går i skolan och det beror bland annat på att man kan lära sig på andra sätt än 

genom skolan. Den vuxna person som har en negativ inställning till att Pippi inte går i skolan 

tillhör en annan generation där andra normer gällde.  

 

Kan vi lära oss något av Pippi? (Fråga 13 i bilaga 1 och 2) 

Det är intressant att så många vuxna tycker att vi kan lära oss något av Pippi. Även barnen har 

gett kloka argument för sina ja-svar. Detta visar på att Pippi har egenskaper som kan vara 

värda att eftersträva.  

 

Har du använt/använder du Pippi i din undervisning? (Endast de vuxnas svar) (Fråga 15 i 

bilaga 2) 

Det är roligt att så många har svarat ja på denna fråga, men utifrån deras kommentarer ser vi 

återigen att det är för nöjes skull man arbetar med Pippi. En intressant kommentar där vi kan 

se relevansen med att man väljer just Pippi är att boken finns på barnens hemspråk. Dock var 

det ingen som svarade ja, följt med en kommentar om Pippis djup och dess arbetsmöjligheter. 

Detta styrker därmed vår hypotes om att man i skolan och i pedagogisk verksamhet arbetar 

med Pippi endast för nöjes skull. 
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Tycker du att Pippi är en bra förebild? (Endast de vuxnas svar) (Fråga 16 i bilaga 2) 

Att intervjupersonerna har en positiv inställning till Pippi kan leda till att ett djupare arbetssätt 

kring Pippi utvecklas och tillämpas. 
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4 Sammanfattande diskussion 
I följande stycke kommer vi att diskutera det resultat vi har fått fram genom litterära studier 

och genom vår empiridel. Avslutningsvis kommer vi lyfta fram våra egna reflektioner. 

 

När böckerna om Pippi Långstrump kom ut var det många som hade åsikter kring dessa. Efter 

litteraturkritikern John Landquists artikel i Aftonbladet ökade debatten markant. Många var 

negativa till böckerna och Pippis sätt eftersom det gick emot de normer för barnuppfostran 

som rådde i Sverige under 1940-talet. Med denna tids normer är det inte konstigt att 

reaktionerna på Pippi blev stora. Samhället är under ständig förändring och därmed är det inte 

förvånande att hon inte väcker lika stor uppmärksamhet nu. Pippi går helt enkelt inte 

revolutionerande emot de normer vi lever efter idag, (utan nästan tvärtom; hon har liknande 

egenskaper som alla andra barn har nu för tiden, förutom hennes övernaturliga egenskaper).  

 

Efter andra världskriget började synen på barn och barnuppfostran förändras. Astrid Lindgren 

visade, genom att skriva böckerna om Pippi Långstrump, att dåtidens moralsyn på barn inte 

var något som hon uppskattade. Pippi hade allt som andra barn saknade: frihet, styrka, 

självrespekt, kunskap och trygghet. Det är med dessa egenskaper som Pippi Långstrump sätter 

sig emot det samhälle som fanns på 1940-talet. A.L. var från sin egen barndom van vid att få 

mycket kärlek från sina föräldrar, att få leka och finna empati bland de vuxna. Detta var också 

något hon lät sina egna barn få uppleva under deras uppväxt.  

 

Genom vår empiridel ser vi intressanta resultat från både barn och vuxna som vi inte alla 

gånger räknat med att få. Ett exempel på detta är när vi ställde frågan: Vad tycker du om att 

Pippi inte går i skolan? De flesta vuxna ser inget hinder med att Pippi inte går i skolan 

eftersom de menar att Pippi istället lär sig av livet. Här kan vi se en stor kontrast i förhållande 

till vilka åsikter folket hade under 1940-talet, som framgår i litteraturdelen. På så vis kan vi 

tydligt se att samhället har förändrats och synen på barn och barnuppfostran har utvecklats. 

När det gäller barnens svar är det väldigt många som tycker det är negativt att Pippi inte går i 

skolan. Här kan finnas påverkande faktorer som till exempel att barnen ser oss som lärare när 

vi intervjuade dem, och därmed svarar barnen vad de tror läraren vill ha till svar. Det kan 

också bero på att barnen har blivit intervjuade i skolan. Det hade varit av intresse att se hur 

resultatet blivit om det varit någon som ej utgivit sig för att vara lärare och om intervjun ägt 

rum i en annan miljö. Barnen är präglade av det samhälle vi lever i, vilket i sin tur är präglat 
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av normer och regler. Eftersom barnen är inkörda i detta system, ser de därmed skolgången 

som ett måste i livet för att lära sig något. Något annat alternativ ses som en omöjlighet. 

 

Idag kan vi, utifrån den studie vi har gjort, se att bilden av Pippi har förändrats. Pippi ses nu 

som en sagofigur med egenskaper som kan användas på ett föredömligt sätt. Att det blev en 

”Pippifejd”, är inte svårt att förstå, eftersom samhällssynen och sättet att se på barn var helt 

annorlunda då gentemot idag. Då sågs Pippi som en revolutionär, medan hon idag inte anses 

vara banbrytande. Detta beror på att samhället och synen på barn och barnuppfostran har 

förändrats. Debatten om Pippis lämplighet som förebild för barn var tidvis infekterad, men 

idag är Pippi knappast samma kontroversiella figur i den offentliga debatten. 

 

Vi kan ytterligare styrka problemformuleringen om Pippi är en förebild för barn genom de 

svar vi kan utläsa från frågan: Kan vi lära oss något av Pippi? De vuxnas svar visar tydligt på 

att vi kan lära oss något av henne, då de motiverat sina ja med att Pippi ställer upp för de 

svaga och hon utstrålar en självkänsla som visar på att både hon och andra duger som de är. 

Dessa egenskaper sågs som ett hot mot vuxenvärlden under 1940-talet, medan man idag ser 

”frihet, styrka, självrespekt, kunskap, trygghet med mera” som självklara för dagens barn. 

 

Med utgångspunkt från de kommentarer som gjorts till bland annat frågan: Tycker du att 

Pippi är en bra förebild?, förstår vi att Pippi är en bra förebild eftersom hon vågar säga vad 

hon tycker och tänker, hon är rättvis mot alla och har ett varmt och gott hjärta. Detta är 

konkreta exempel som visar på hur Pippi Långstrump är en bra förebild. Dessvärre verkar det 

inte som att de intervjuade pedagogerna drar nytta av Pippi som en förebild i den utsträckning 

som är möjlig. Pedagogerna har många kloka tankar om Pippi och hennes sätt, men trots det 

verkar det som om de använder Pippi Långstrump i undervisningen endast för nöjes skull, för 

att alla känner till henne och för att hon är en rolig sagofigur. Detta kan bero på att de saknar 

kunskap och/eller mod för att våga arbeta med Pippi på ett djupare plan. Vi vill framhålla 

Pippi som en sagofigur som man i pedagogisk verksamhet kan arbeta med när det till exempel 

gäller existentiella frågor, ensamhet, etik och moral, mobbning kontra kamratskap. Vi vill 

dock påpeka att det inte är fel att arbeta med Pippi för nöjes skull, men vi anser att det är synd 

att inte dra nytta av de stora möjligheter som Pippifiguren ger.  

 

Utifrån den empiriska studien ser vi att den generella synen på Pippi Långstrump är mycket 

positiv idag. Ur intervjupersonernas svar har vi nått fram till ett resultat som visar att Pippi är 

 31



en positiv ”människa” med positiva egenskaper. Pippi har förvisso sidor som kan vara mindre 

bra, med idag ses inte de egenskaperna som något större problem. Istället blir de ett komiskt 

inslag i berättelsen. Dessutom har flertalet barn svarat att man faktiskt kan lära sig av Pippis 

misstag och dumheter. Detta visar på en medvetenhet bland barnen och att de kan skilja på 

rätt och fel, vilket man inte trodde på under den tid, under 1940-talet, då ”Pippifejden” rådde. 

Här ser vi klart och tydligt att Pippi Långstrump är en god förebild för barn.  

 

I denna studie har vi bearbetat problemformuleringen utifrån frågan om Pippi är en förebild 

för barn och i så fall, på vilket/vilka sätt är hon en förebild. I fortsatta studier kring detta ämne 

skulle det vara intressant att studera hur barn ser på Pippi Långstrump utseendemässigt, vilken 

Pippifigur de associerar till; Ingrid Vang Nymans illustration, filmversionen med Inger 

Nilsson som Pippi Långstrump, den tecknade Pippi och så vidare. Det hade också varit 

intressant att utföra en liknade studie bland äldre barn och ungdomar.  
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     Bilaga 1 (2) 

 

      FRÅGOR TILL BARN 

      Vet du vem Pippi Långstrump är? 

1. Vilka tankar får du då du tänker på Pippi Långstrump? 

2. Kan du rita Pippi? Beskriv Pippis utseende. 

3. Skulle du vilja vara som Pippi? Hur tänker du då? 

4. Finns det något som är bra med Pippi? Vad är bäst med Pippi? 

5. Finns det något som är mindre bra med Pippi? Vad tycker du att Pippi kan bäst? 

6. Skulle du vilja vara kompis med Pippi? Varför/varför inte? 

7. Tycker du Pippi skulle ha varit en pojke istället? Hur tror du Pippi varit då? 

8. Står Pippi på någons sida? I så fall, på vilken/vilkas sida? 

9. Tycker du Pippi skulle ha några föräldrar? Pippi bor inte med sina föräldrar, vad får 

det för konsekvenser? Många barn bor inte med båda föräldrarna finns det något 

samband mellan de barnen och Pippi? 

10. Vad tycker du om att Pippi inte går i skolan? (- mer än de två dagarna). Varför vill 

inte Pippi gå i skolan? 

11. Tycker du Pippi ska ha ett annat utseende? Är hon söt? 

12. Vilken Pippi tycker du bäst om, hon i boken eller på film? Vilken filmversion? 

13. Kan vi lära oss något av Pippi? Kan vuxna lära sig något av Pippi eller av barn? 

14. Har du träffat Pippi? (Till exempel på Gotland, i Vimmerby, på teater eller någon 

annanstans?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 (2) 

 

FRÅGOR TILL VUXNA 

Vet du vem Pippi Långstrump är? 

1. Vilka tankar får du då du tänker på Pippi Långstrump? 

2. Kan du rita Pippi? Beskriv Pippis utseende. 

3. Skulle du vilja vara som Pippi? Hur tänker du då?  

4. Finns det något som är bra med Pippi? Vad är bäst med Pippi? 

5. Finns det något som är mindre bra med Pippi? Vad tycker du att Pippi kan bäst? 

6. Skulle du vilja vara kompis med Pippi? Varför/varför inte? 

7. Tycker du Pippi skulle ha varit en pojke istället? Hur tror du Pippi varit då? 

8.  Står Pippi på någons sida? I så fall, på vilken/vilkas sida? 

9. Tycker du Pippi skulle ha några föräldrar?  Pippi bor inte med sina föräldrar, vad får 

det för konsekvenser? Många barn bor inte med båda föräldrarna finns det något 

samband mellan de barnen och Pippi? 

10. Vad tycker du om att Pippi inte går i skolan? (-mer än de två dagarna). Varför vill inte 

Pippi gå i skolan? 

11. Tycker du Pippi ska ha ett annat utseende? Är hon söt? 

12. Vilken Pippi tycker du bäst om, hon i boken eller på film? Vilken filmversion? 

13. Kan vi lära oss något av Pippi? Kan vuxna lära sig något av Pippi eller av barn? 

14. Har du träffat Pippi? (Till exempel på Gotland, i Vimmerby, på teater eller någon 

annanstans?) 

15. Har du använt/använder du Pippi i din undervisning? Varför/varför inte? Hur då? 

16. Tycker du att Pippi är en bra förebild? Hur tänker du då? 

17. Har du tidigare haft någon annan åsikt/uppfattning om Pippi? 

 

 

 
 
 

 
 


