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Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, 
produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are 
translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. This essay is based on literature 
studies and several different art scientific image analysis on selected paintings from Elsa Beskow picture 
books. The aim is to investigate how the children and their environments are portrayed in her picture books. 
The theoretical approach assumes that it is possible to preform image analysis on picture book paintings. In 
the analysis, Beskow’s contemporary theoretical ideas about children, education and also later feminist theory 
have been taken into account. The methodical approach is based on different image analysis as formal and 
style analysis according to Wölfflin, iconographic and iconological analysis according to Panofsky, semiotic 
analys according to Barthes and feminist image analysis or analysis from a gender perspective. The paintings 
that are analysed are from Children from the Forest, The Flowers’ Festival, The Children of Hat Cottage, 
Emily and Daisy and Petter and Lotta’s Christmas. The results of my analysis focused on how the children's 
environments are portrayed. For the showing, the environments are divided into multiple categories: the 
physical environment (country and city, exteriors and interiors), the family situation (different family 
constellations), children's education and schooling including ethics and morals, norms and values, the food 
situation and realism were set against fantasy. The comparison of the analytical methods provided that the 
formal and style analysis are appropriate to use on picture book paintings, as well as the description and 
interpretation of the iconographic analysis. The results demonstrated that iconological and semiotic analysis, 
respectively, were possible but not optimal. Analysis from a gender perspective was suitable. Lastly, the 
literature studies gave insight into how much of Elsa Beskow's life is reflected in her books.
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1  INLEDNING 

Liksom flera generationers barn är jag uppvuxen med Elsa Beskows bilderböcker. Mina egna 

böcker är nötta och lagade med gulnad tejp, vilket sannolikt är för att böckerna är bläddrade i 

och lästa om och om igen. Sagoberättelserna, men framförallt bilderna, har etsat sig fast i 

minnet. Jag tycker lika mycket om dem idag som vuxen, men noterar att jag idag läser in 

mycket mer i dem. Inför den här uppsatsen bläddrade jag genom både äldre utgåvor och helt 

nya utgåvor för att välja ut representativa bildmotiv att analysera. Bläddrandet var också för 

att få en helhetsbild av Beskows omfattande produktion. I uppsatsen fokuseras på bilderna, 

även om texterna i böckerna refereras. Jag gör ingen språklig eller litterär granskning av 

texten, utan den används endast i syfte att vara kontext till illustrationerna. 

Beskows skapande av bilderböcker spänner över mer än 50 år, från 1800-talets slut då Sagan 

om den lilla, lilla gumman första gången gavs ut, till 1950-talets sista saga Röda bussen och 

gröna bilen: bilderbok till Johan från farmor. Trots att verken är ålderstigna kommer de 

fortfarande i nytryck och nya översättningar görs till fler språk. Bilderböckerna mottas med 

glädje av både barn och vuxna i många länder. Vad är det som gör dem så populära? Är det de 

ofta korta och lätta texterna? Eller är det de enkla bilderna? Eller är det kombinationen?  

Beskow illustrerade även andras texter och visor samt gjorde tidningsomslag. Men i över 40 

böcker skrev hon både berättelsen och målade bilderna. Är bilderna illustrationer eller konst-

målningar? Vid insamlandet av min litteratur och speciellt sökandet på nätet efter tidigare 

uppsatser, idéer, åsikter med mera stötte jag på uttalanden i vilka förminskande syftningar 

förekom både om barnlitteratur och om konstnärer i bilderboksgenren. Det var ord som 

”bara” och meningar som ”fina bilder men kanske inte för akademiska konstvetenskapliga 

analyser”. I Hans Henrik Brummers förord till utställningsboken Elsa Beskow: vår barndoms 

bildskatt kan anas att sådana påstående motiverat till hans behov av att synliggöra detta i 

skrivningen. ”Den konstbildande verksamhet som under lång tid bedrivits av museet i rollen 

av folkuniversitet lämnar utrymme för ting av mer blygsamma mått, så även barnboks-

illustrationer”.  Eller meningen ”Att Elsa Beskows verksamhet ägde dimensioner som 1

sträckte sig längre än anekdotens idyller bekräftas av de läsvärda bidragen till denna skrift”.  2

Är bilderboksgenren inte lika fin? Och vad beror det i så fall på? Är det för att den oftast 

 Hans Henrik Brummer, ’Förordet’, Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt, Ulf Cederlöf (red.), 1

Nationalmuseum, Stockholm, 2002, s.7
 Ibid., s.72
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vänder sig till barn? Är det för att det från början var många kvinnor som just stod för 

illustrationerna i bilderböckerna?  

Elsa Beskow var erkänd både som barnboksförfattare och bildkonstnär av sin samtid och 

både hon och hennes böcker finns avhandlade i uppsatser, avhandlingar och litteratur. 

Uppsatserna och avhandlingarna är oftast gjorda inom områdena pedagogik, didaktik, 

språkvetenskap och litteratur. Utbudet av arbeten från konstvetenskapliga institutioner 

innehållande konstvetenskapliga analyser av hennes målningar är mer begränsat. Jag vill 

därför uppmärksamma Beskows konstnärskap ur ett konstvetenskapligt perspektiv med 

inriktning på konstvetenskapliga bildanalyser av några av hennes bilderboksmotiv.  

För bildanalyserna använder jag tre olika metoder: formal- och stilanalys enligt Wölfflin, 

ikonografisk och ikonologisk enligt Panofsky och semiotisk enligt Barthes. Detta för att ge en 

bred analys. Användandet av flera metoder möjliggör även en komparation av metoderna för 

att finna vilken eller vilka som är lämpligast för den här typen av material. Bildanalyserna 

kompletteras med en analys utifrån ett feministiskt alternativt ett genusperspektiv. 

Inriktningen i analyserna, vilken är min huvudfråga, är hur barnen och deras miljö gestaltats i 

utvalt bildmaterial. 

1.1  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet i detta examensarbete är att göra konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bildmotiv 

ur Elsa Beskows bilderböcker. De konstvetenskapliga bildanalyserna utförs med olika 

metoder och ett ytterligare syfte i uppsatsen blir komparation av analysmetoderna. Genom 

bildanalyserna ska frågeställningen hur Beskow gestaltat barnen och deras miljö i utvalda 

bildmotiv besvaras. Specifika frågor är hur gestaltning av karaktär, plats och stämning syns i: 

olika familjer, vuxna, barn, flicka, pojke, småfolk, sagoväsen, natur, djur, växter, årstider, stad 

och land, inom- och utomhus, samt atmosfär och karaktärernas känsloläge i bildmotiven. 

Även frågor om motivens betydelse som förebilder, moral och uppfostrande syfte ska 

ventileras i min beskrivning och tolkning.  

1.2  AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen begränsar sig till att gälla analyser av bildmotiv ur några utvalda bilderböcker. 

Urvalet har gjorts ur de av Elsa Beskow både författade och illustrerade bilderböcker som 

innehåller en sagoberättelse. Beskow skrev och illustrerade även mer än 80 sagor vilka 
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publicerades i tio samlingsvolymer.  Dessa omfattas inte i materialet till uppsatsen. 3

Några analyser av texterna i bilderböckerna ingår inte i uppsatsen utan texterna har endast 

studerats för att möjliggöra referat av berättelsen och för att bilda kontext till bilderna. Några 

avgränsningar i tid finns inte utan tvärtom är bildmotiven valda för att representera och täcka 

in det långa tidsspannet som Beskow var verksam som författare och konstnär. 

1.3  TEORI 

Min teori utgår ifrån att bildanalyser är möjliga att göra på materialet och att jag genom dem 

ska finna svar på frågeställningen: Hur har barnen och deras miljö gestaltats av Elsa Beskow i 

hennes bilderböcker? 

De teoretiska verktygen jag använder baseras och beror på vilken av metoderna för bildanalys 

som avses. För formal- och stilanalyserna är det Heinrich Wölfflins formulerade teori om att 

konstens utveckling kan karaktäriseras med utgångspunkt från de begreppspar han lanserade 

för detta. Wölfflin utgick i mångt och mycket från Alois Riegls teorier kring formalism.  För 4

ikonografiska och ikonologiska analyserna är det Erwin Panofskys teorier som ledde till hans 

utvecklande av den trestegsmodell som används för att studera verkets mening eller innehåll.  5

För semiotiska analyserna är det Roland Barthes teorier som ledde till hans utvecklande av 

den semiotiska bildanalysen med tolkning i två nivåer, denotation och konnotation.  6

Angående analyserna av bildmotiven ur ett genusperspektiv bygger dessa på genusforskning 

och feministisk teori. Min absoluta angreppsvinkel här är Griselda Pollock och Rozsika 

Parkers argumentation, genomgående temat i Old mistresses: women, art and ideology, om 

hur studier av en kvinnlig konstnär bidrar till dubbelt nytt ljus i konsthistorien.  Detta genom 7

att dels tidigare okända kvinnor upptäcks och dels att den normativa modellen av konst-

historieskrivningen tydliggörs. I Elsa Beskows fall är hon både känd och omskriven sedan 

tidigare men inte i sammanhanget konstvetenskapliga analyser, så därav behovet av 

belysning. 

 Ulla Bergstrand, ’Elsa Beskow i ett hundraårsperspektiv – bilderboksdrottning och sagoberätterska i tid och 3

rum’, Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt, Ulf Cederlöf (red.), Nationalmuseum, Stockholm, 2002, s.77

 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., 4

Studentlitteratur, Lund, 2012, s.33
 Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin, Karlstad University Press, Karlstad, 20045

 Eriksson & Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, s.41-446

 Rozsika Parker & Griselda Pollock, Old mistresses: women, art and ideology, Routledge & Kegan Paul, 7

London, 1981
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Som ytterligare bakgrund i analyserna har jag Elsa Beskows mentorer reformpedagogerna 

och opinionsbildarna Ellen Keys (1849–1926) och Anna Whitlocks (1852–1930) teorier: 

Keys teorier från hennes estetiska manifest Skönhet för alla om hur konstnärers och 

pedagogers idéer skulle hjälpa till att skapa ett rent och funktionellt hem och stridsskriften 

Barnets århundrade i vilken hon ger sin syn på barnuppfostran, barns utveckling och 

framhåller begreppet samhällsmödrar.  Whitlocks teorier för skolverksamhet med reform-8

pedagogik, hennes syn på religionsundervisningens ickevara i skolan samt hennes 

engagemang i rösträttsfrågor och socialt arbete. Dessa båda kvinnor, tillsammans med 

ytterligare personer främst kvinnor, spelade både direkt och indirekt en roll i Beskows liv och 

uppväxt. Teorierna som kommer in här är Pierre Bourdieus (1930–2002) teoretiska begrepp 

sociala fält, habitus, kulturellt kapital och socialt kapital.   9

1.4  METOD 

Min metod i arbetet har varit litteraturstudier och att göra bildanalyser av bildmaterial. 

Litteraturstudierna har dels inriktats på för uppsatsens ämne adekvat bakgrundsfakta om Elsa 

Beskow och hennes samtid, dels bilderboken som begrepp samt fakta om de valda 

analysmetoderna i form av teorierna och biografiska fakta om deras upphovsmakare. 

Litteraturstudierna har också omfattat studier av Beskows bilderböcker (utgivna på svenska i 

Sverige) för att välja ut lämpliga bildmotiv för bildanalyserna. Uppsatsen syfte var även att 

undersöka hur de olika analysmetoderna lämpade sig för empirin och för detta har jag använt 

mig av komparation som metod. 

1.5  TIDIGARE FORSKNING 

Elsa Beskow var känd och erkänd av sin samtid och hon och hennes rika produktion har 

genom årens lopp varit föremål både för akademiska vetenskapliga avhandlingar och 

biografier. Titlarna återfinns främst inom vetenskaperna litteratur, språk, didaktik och 

pedagogik men även i tvärvetenskapliga verk med anknytning till exempelvis teknik, ekologi 

och genus. Inom konstvetenskapen däremot saknas vetenskapligt gjorda bildanalyser på 

Beskows verk. Den litteratur och forskning jag valt att stödja min uppsats på presenteras i 

avsnittet material och litteratur. Nedan presenterade titlar är endast för att exemplifiera 

bredden av forskningsrön: 

 Ellen Key, Skönhet för alla, Ny utg., Alvastra, Ödeshög, 2014; Ellen Key, Barnets århundrade, Albert 8

Bonniers Förlag, Stockholm, 2017
 Pierre Bourdieu, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/9

pierre-bourdieu, sidan hämtad 2018-05-09
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Cecilia Axell, Barnlitteraturens tekniklandskap: en didaktisk vandring från Nils Holgersson till 
Pettson och Findus, diss.  (Tekniklandskapet i Beskows sagor behandlas på sidorna 147-182.)  10

Aili Lundmark, Föränderligt och och beständigt En studie av Elsa Beskows berättarspråk, diss.  11

(Olika sagors berättarspråk presenteras.) 

Ann-Catrine Eriksson, 'Julfirandets ideologi och genus i svensk bildkonst från sekelskiftet 1900: 
Elsa Beskow, Carl Larsson och Jenny Nyström, artikel i tidskrift.   12

Gunilla Halldén, Barndomens skogar: Om barn i natur och barns natur, bok.  (Professor emerita 13

Halldén skriver om hur barnet och naturen skildrats i barnlitteraturen bland annat av Elsa 
Beskow.) 

Maria Simonsson, 'Tanterna i gröngräset. Barndoms- och kvinnobilder hos Elsa Beskow', Visuella 
spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys, s. 44-55, 2003, avsnitt i bok.  (Hur man kan använda 14

och studera bilder i kultur- och samhällsvetenskapliga sammanhang.) 

Sture Packalén, ’Elsa Beskow and the Nordic View of Nature’, konferensbidrag.  (Hur samspelet 15

människa–natur samt ekopedagogiska drag framträder i Beskows texter.) 

Caroline Eriksson, Äldre bilderböckers förmedlande i klassrummet: En analys av fyra 
bilderböcker av Elsa Beskow ur ett genusperspektiv, c-uppsats.  16

Carita Jönsson, Vem är tanten i sju bilderböcker av Elsa Beskow, c-uppsats.  17

Amelie Nelander Fagerberg, Genus i bilderböcker, En text- och bildanalys hur två författare 
konstruerar genus i barnbilderböcker, c-uppsats.  (En jämförelse av Gunilla Bergström och Elsa 18

Beskow.)  

Lukas Olsson, Ett rike av blåbär och lingon Kulturnationalismens influenser på Elsa Beskows 
litterära verk, c-uppsats.  19

 Cecilia Axell, Barnlitteraturens tekniklandskap: en didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och 10

Findus, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Diss. Linköping: Linköpings 
universitet, 2015, Norrköping, 2015, http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:784127/COVER01.pdf, sidan 
hämtad 2018-01-27

 Aili Lundmark, Föränderligt och beständigt En studie av Elsa Beskows berättarspråk, Institutionen för 11

nordiska språk, Uppsala, 2015, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:812074/FULLTEXT01.pdf sidan 
hämtad 2018-01-27

 Ann-Catrine Eriksson, 'Julfirandets ideologi och genus i svensk bildkonst från sekelskiftet 1900: Elsa Beskow, 12

Carl Larsson och Jenny Nyström’, RIG : Kulturhistorisk tidskrift, :4, 2013, s. 213-228
 Gunilla Halldén, Barndomens skogar: Om barn i natur och barns natur, Carlsson Bokförlag, Stockholm, 13

2011
 Maria Simonsson, 'Tanterna i gröngräset. Barndoms- och kvinnobilder hos Elsa Beskow', Visuella spår. Bilder 14

i kultur- och samhällsanalys, s. 44-55, 2003
 Sture Packalén, ’Elsa Beskow and the Nordic View of Nature’,’ Sense of Nature and Ecopedagogical Design 15

in Swedish Children’s literature’, Litteratur och språk nr 9, 2013, http://mdh.diva-portal.org/smash/get/
diva2:668004/FULLTEXT01.pdf, sidan hämtad 2018-03-27, s.134-138

 Caroline Eriksson, Äldre bilderböckers förmedlande i klassrummet: En analys av fyra bilderböcker av Elsa 16

Beskow ur ett genusperspektiv, http://www.uppsatser.se/uppsats/f0a9f5b807/, sidan hämtad 2018-01-25
 Carita Jönsson, Vem är tanten i sju bilderböcker av Elsa Beskow, https://muep.mau.se/bitstream/handle/17

2043/7148/examensarbete%20Carita.pdf, sidan hämtad 2018-02-02
 Amelie Nelander Fagerberg, Genus i bilderböcker, En text- och bildanalys hur två författare konstruerar 18

genus i barnbilderböcker, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:623535/FULLTEXT01.pdf, sidan hämtad 
2018-01-25

 Lukas Olsson, Ett rike av blåbär och lingon Kulturnationalismens influenser på Elsa Beskows litterära verk, 19

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8901714&fileOId=8903749, sidan hämtad 
2018-01-25
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Elsa Beskow har varit temat för flera utställningar av vilka här nämns två. På Nationalmuseet 

hölls 2002 en utställning med namnet Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt och på Nordiska 

Akvarellmuseet hölls 2009 en utställning Elsa Beskow. Från den utställning finns på museets 

hemsida möjlighet att se en film om Elsa Beskow.   20

1.6  MATERIAL OCH LITTERATUR 

Min empiri för analyserna består av de utvalda bilderböckerna. Dessa är (med första 

utgivningsår inom parentes): Tomtebobarnen  (1910), Blomsterfesten i täppan  (1914), 21 22

Hattstugan  (1930), Duktiga Annika  (1941) och Petter och Lottas jul (1947).  Förutom att 23 24 25

urvalet är gjort för att få en spridning av analysmaterialet till olika perioder av konstnärinnans 

verksamhet så är det gjort med hänsyn till berättelsernas karaktärer och handlingens plats i tid 

och rum. Allt för att uppnå en mångfald och variation i analysmaterialet samt för att påvisa 

Beskows fantasi och bredd. I Tomtebobarnen följs en tomtekärnfamilj i deras olika sysslor 

genom årstidernas skiftningar. I Blomsterfesten i täppan är det blommorna som gestaltar 

mänskliga karaktärer i en skildring med 1800-talets klassamhälle som bakgrund. Det 

analyserade bokexemplaret är den helt nya utgåvan utgiven i mars 2018. Valet av den boken 

markerar även efterfrågan på boken 104 år senare än dess första utgivningsår. I Hattstugan 

följs en småfolksmamma som bor i en hatt med sina tre barn. Barnens hjälpsamhetsiver blir 

till prövningar för den ensamstående mamman. Duktiga Annika är en kvinnlig hjältesaga där 

människan möter småfolket. Petter och Lottas jul är den sista av fem böcker i Beskows enda 

”serie”. Genom böckerna följer vi tre vuxna systrar, en man och två föräldralösa barn vilka 

utgör en storfamilj i mitten av 1800-talet.  De fysiska exemplaren av bilderböckerna som 26

använts för analyserna är alla senare utgåvor än originalutgivningsår. 

Den korta biografin om Beskow som presenteras i uppsatsen baseras på pedagog och 

litteraturvetare Stina Hammars (1923–) bok Solägget: fantasi och verklighet i Elsa Beskows 

 Film om Elsa Beskow, https://www.akvarellmuseet.org/utstallning/elsa-beskow, sidan hämtad 2018-01-2520

 Elsa Beskow, Tomtebobarnen: bilderbok, [Ny uppl., 1960], Bonnier, Stockholm21

 Elsa Beskow, Blomsterfesten i täppan: bilderbok, [Ny uppl., 2018], Bonnier Carlsen, Stockholm22

 Elsa Beskow, Hattstugan: en saga på vers med rim som barnen får hitta på själva: [bilderbok], [Ny uppl., 23

1959], Bonnier, Stockholm
 Elsa Beskow, Duktiga Annika: bilderbok, [Ny uppl., 1960], Bonnier, Stockholm24

 Elsa Beskow, Petter och Lottas jul: bilderbok, [Ny uppl., 1995], Bonnier Carlsen, Stockholm25

 Storfamilj används här för utvidgad familj. Modernt ord är stjärnfamilj för familjekonstellationer i motsats till 26

normativa kärnfamilj. Kärnfamilj är inte heller ett ord i Beskows samtid då det blev officiellt i ordlistor först på 
1960-talet.
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konst utgiven 2002.  Boken är en över 500 sidor ömsint skriven skildring vilken baseras till 27

stor del på den sparade korrespondens som Elsa Beskow haft, främst med maken Natanael 

men även med andra. Hammar har tidigare skrivit Elsa Beskow: en biografi utgiven 1958. 

Baserad på den samt material funnet hos sonen Bo Beskow tecknade 1983 kulturjournalisten 

och författaren Margareta Sjögren (1919–1996) Elsa Beskows levnadshistoria i Elsa Beskow 

och hennes värld.  28

För bakgrundsfakta om barnlitteratur och bilderböcker har studerats material från Svensk 

barnboksinstitutet (Sbi) ’Barnlitteraturen i Sverige under fyra sekler’ författat av litteratur- 

vetare Sonja Svensson (1943–).  Detta kompletteras med litteraturvetare, författare och 29

barnbokskritiker Ulla Rhedins (1946–) text ’Den moderna skönlitterära bilderboken i Norden 

ur svenskt perspektiv’ ifrån katalogen till utställningen Bilden, barnet och berättelsen på 

Nordiska Akvarellmuseet 2007.   30

För bakgrundsfakta om teknikerna akvarellmålning och färglagd teckning har använts Sven 

Sandströms Konstvetenskapliga stödanteckningar och ur Elsa Beskow: vår barndoms 

bildskatt både redaktörens Ulf Cederlöfs avsnitt och Martin Olins kapitel ’Bildkonstnären 

Elsa Beskow’.  31

Modellerna som används för bildanalyserna är välkända och finns därför omskrivna i en stor 

mängd konstvetenskaplig litteratur. Teorierna redogörs för utifrån behovet för just uppsatsens 

bildanalyser och referenserna hänvisar till mitt godtyckliga val av främst litteratur använd i 

studier i konstvetenskap. 

 Stina Hammar, Solägget: fantasi och verklighet i Elsa Beskows konst, Bonnier, Stockholm, 200227

 Margareta Sjögren, Elsa Beskow och hennes värld, Bonnier fakta, Stockholm, 198328

 Sonja Svensson, ’Barnlitteraturen i Sverige under fyra sekler’, http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/29

Skriftserien/Barnlitteraturen_fyra_sekel.pdf, sidan hämtad 2018-02-02
 Ulla Rhedin, ’Den moderna skönlitterära bilderboken i Norden ur svenskt perspektiv’ i Bilden, barnet och 30

berättelsen: den samtida bilderboken = Children's picture books: the contemporary story, Lena Eriksson (red), 
Nordiska akvarellmuseet, Skärhamn, 2007, s.8-19

 Sven Sandström, Konstvetenskapliga stödanteckningar, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1970 och Ulf 31

Cederlöf, (red.), Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt, Nationalmuseum, Stockholm, 2002
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2  BAKGRUND  

2.1  ELSA BESKOW BIOGRAFI OCH HENNES SAMTID 

Biografin om Beskow grundar sig på fakta ur Stina Hammars bok Solägget: Fantasi och 

verklighet i Elsa Beskows konst (2002).  Allmängiltig information inhämtad från lexikon och 32

dylikt ingår också i biografin. Data, händelser och personer relevanta för min frågeställningen 

redovisas här medan annan fakta lämnas därhän. 

Elsa föddes 1874 i Stockholm. Föräldrarna var grosshandlare Bernt Maartman (1841–1889), 

av norsk härkomst, och lärarinnan Augusta (1850–1915), född Fahlstedt. Elsa hade en äldre 

bror Hans och kom att få fyra yngre systrar. 1875 gick fadern i konkurs och familjen måste 

flytta, först till Gamla stan och senare till Nybrogatan. Trots dålig ekonomi hyrdes under 

1880-talet ett sommarhus med plats för familj och släkt. Det var ett paradis med natur, sjö, 

idyll och upplevelser. Vid faderns död 1889 flyttade Augusta med döttrarna till hennes ogifta 

systrar Amalia och Berta och ogifte brodern Eugène på Östermalmstorg. Senare flyttade de 

alla till Storgatan. Brodern Hans skickades till en morbror.  

Barnen Maartmans skolgång startade tidigt i mostrarnas privatskola för småbarn. Elsa var 

fyra år då hon började i skolan som drevs under parollen ”Ordning i frihet”. Därefter fortsatte 

hon i Whitlockska samskolan där Ellen Key undervisade. Både Key och Anna Whitlock blev 

mentorer till Elsa. Kvinnliga dominansen var stor i uppväxtmiljön där samtliga var reform-

vänligt inställda till moderna tidens arbete för kvinnors lika rättigheter, allas rösträtt, barns 

skolgång och ett jämlikt samhälle. 1890–1895 studerade Elsa på Tekniska skolan (som 1945 

blev Konstfack) och 1894 började hon illustrera i Jultomten. Samtidigt började hon undervisa 

i teckning på Whitlockska samskolan. Hon anlitades också som illustratör till Barnbiblioteket 

Saga. 1897 gifte sig Elsa med konst- och teologistuderande Natanael Beskow (1865–1953). 

De hade träffats under konststudierna och 1893 efter att Elsa stått modell för ett Psyke-huvud 

som Natanael målade till en pristävling friade han. Natanael kom från en prästsläkt och han 

återupptog de avbrutna teologistudierna. Elsa var inte helt övertygade i sin tro och först inför 

det kyrkliga bröllopet fullbordade hon sina konfirmation med nattvarden. Vilket hon genast 

ångrade. Natanaels tro var inte heller helt i överensstämmelse med kyrkans bekännelse och 

han lät aldrig prästviga sig. Han verkade dock som predikant i Djursholms kapell från 1896.  

1897 utgavs Sagan om den lilla, lilla gumman, en gammal saga som Elsas mormor berättat, 

Hammar, Solägget: fantasi och verklighet i Elsa Beskows konst32
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nu återberättade och med illustrationer målade av Elsa. Beskows flyttade 1900 till heders-

bostaden Villa Ekeliden, där Viktor Rydberg bott, i Djursholms villastad. De fick nu egen 

trädgård och närhet till skogen. I Djursholm bodde bland andra Alice Tegnér (tonsättare, 

musiklärare, organist och skapare av barnvisor) som Elsa både umgicks och samarbetade 

med. 1901 kom Elsas genombrott med bilderboken Puttes äventyr i blåbärsskogen. Natanael 

var rektor för Djursholms samskola mellan 1897 och 1909. Paret fick sex söner mellan åren 

1899–1914 ”Vartannat år en son, vartannat år en bok”. Sönerna fick vara modeller för sago-

berättelsernas karaktärer. Elsa arbetade mitt bland barnen medan maken hade arbetsrum och 

inte fick störas. Natanaels arbete var till stor del socialt ideellt arbete och det var Elsas 

inkomster som försörjde familjen.  

1908 var Natanael utarbetad och läkaren ordinerade vila. Hela familjen, nu med fyra söner, 

tog ett sabbatsår som de tillbringade på bruksgården Liljendal i Bergslagen. Här skrev Elsa 

Tomtebobarnen som utkom 1910. Natanael grundade 1912 tillsammans med Ebba Pauli 

Sveriges första hemgård Birkagården och han var dess föreståndare 1912–1946.  Mellan 33

1916–1930 var han också rektor för dess folkhögskola. Elsa hade också ett stort engagemang 

i Birkagårdens verksamhet med bland annat de välbesökta sagoaftnarna. En mycket god vän 

till Elsa var lärarinnan och Sveriges första kvinnliga teologie kandidat och teologie heders-

doktor Emilia Fogelklou. De brevväxlade och hon arbetade på Djursholms samskola och 

Birkagårdens folkhögskola.  

1922 dog yngsta sonen Dag efter att ha blivit påseglad av en isjakt och Elsa blev förkrossad. I 

sorgarbetet skrev hon Resan till landet länge sedan utgiven 1923. 1941 flyttade Elsa och 

Natanael från Villa Ekeliden till en nybyggd villa vid Ekebysjön. Här fick Elsa eget arbetsrum 

med utsikt över sjön och flera bilderböcker tillkom. Den sista blev Röda bussen och gröna 

bilen: bilderbok till Johan från farmor 1952. Elsa avled i juni 1953 i magcancer och Natanael 

dog i oktober samma år. 

I slutet av 1800-talet spred sig nationalromantiken över Europa, industrialismen gjorde att 

städerna växte och de tekniska innovationer var många (bil, flyg, el etc.). Sverige var i union 

med Norge (1814-1905). Folkskolereform genomfördes 1842 då industrin behövde utbildad 

arbetskraft och befolkningsökningen var stor. Första motsvarigheten till dagens läroplaner 

 Idén hemgård kom från de allaktivitetshus med verksamhet för fattiga barn i Londons som drevs av 33

settlementrörelsen. http://www.fritidsforum.se/om-oss/om-settlementforbundet/ sidan hämtad 2018-04-06
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kom 1878.  Befolkningsökningen och industrialiseringen ledde till flytt till städerna och 34

minskat lantbruk. Flera missväxtår i rad ledde till stor hungersnöd och fattigdom och mellan 

1840–1930 utvandrade därför ca 1,3 miljoner svenskar, främst till USA. Nationalismen i 

Sverige var stor med nationella symboler och traditioner. Vikinga-, Vasa- och stormaktstiden 

hyllades men negativa sidor blev rastänkande. Ellen Keys skrifter kom med direktiv både hur 

ett hem skulle inredas och hur barn skulle uppfostras. Ett av hennes begrepp var samhälls-

mödrar.  Renlighet förordades och hälsotillståndet förbättrades. Arbete för demokratisering 35

av samhället och krav på införande av rösträtt för fler ledde till både arbetar- och kvinno-

rörelse. I världen startade första världskriget (1914–1918). 1919 kom rösträttsreformen som 

gav män och kvinnor lika rösträtt och en röst vardera. I praktiken blev rösträtten använd 

första gången vid 1921 års val. 1930 var den välbesökta Stockholmsutställningen på vilken 

funktionalismen och folkhemmet lanserades. Andra världskriget startade 1939 och pågick till 

1945. Sverige var neutralt och kunde efter kriget snabbt återgå till fortsatt välfärdsbyggande. 

2.2  BARNLITTERATUR OCH BILDERBOKEN 

Följande stycke med historisk tillbakablick på barnlitteraturen refererar till Sonja Svenssons 

’Barnlitteraturen i Sverige under fyra sekler’.  Stor del av informationen är samstämmig 36

med Ulla Rhedins ’Den moderna skönlitterära bilderboken i Norden ur svensk perspektiv’.  37

Jag har valt att komplettera med Rhedins ytterligare information samt mer specifik fakta 

angående bilderboken i stycket efter det följande. 

Barnlitteraturens historia hänger starkt samman med den historiska utvecklingen av synen på 

barnet. Före mitten 1700-talet var fokus på behovet av barnets uppfostran i både religiös och 

världslig mening. För barnen i de högre samhällsklasserna bearbetades de religiösa 

grundtexterna till versioner för barn och det skrevs världslig barnlitteratur, med betoning på 

underhållning och moral. Med upplysningen, nya uppfinningar och upptäckter ökade behovet 

av samtidsinformation samtidigt växte borgarklassen och läskunnighet ökade. Barnversioner 

av Gullivers resor och Robinson Crusoe gavs ut. Barntidningen var ett nytt inslag i början på 

1760-talet. Med romantiken (slutet av 1700-talet till 1800-talets mitt) förändrades synen på 

 Christina Florin, ’Från folkskola till grundskola 1842-1962’, www.lararnashistoria.se, 2010, sidan hämtad 34

2018-05-10
 Samhällsmoder, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/35

samhällsmoder, sidan hämtad 2018-05-10
 Svensson, ’Barnlitteraturen i Sverige under fyra sekler’36

 Rhedin, ’Den moderna skönlitterära bilderboken i Norden ur svensk perspektiv’, s.8-1937
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barn från att vara ”en liten vuxen” till att det naiva och oskuldsfulla hyllades. Barnlitteratur 

innehållande saga, rim, ramsa, sång och fantasi av mer folkligt slag skrevs, exempelvis 

bröderna Grimms Kinder- und Hausmärchen (1812–1815). Fortfarande var moral och 

uppfostran viktigast men inslagen av idyll och humor tilltog. I Sverige ökade antalet översatta 

titlar samtidigt som en uppdelning på olika genrer blev påtaglig vid 1800-talets mitt, detta i 

form av flickböcker, pojkböcker och barnlyrik. Nya genren konstsaga formades med främste 

företrädaren H C Andersen Eventyr fortalte for børn. Bilderboken fick av trycktekniska skäl 

sitt egentliga genombrott först 1845 med Heinrich Hoffmanns Der Struwwelpeter (på svenska 

Pelle Snusk 1849). Boken var i Sverige starkt ifrågasatt på grund av sin satir och skrämsel-

teknik. Positivare mottagande fick Lewis Carrols Alice i underlandet (1865) när den över-

sattes till svenska (1870). Svenska förläggare importerade bilder till de översatta sagorna och 

rimmen. 1882 inleddes den svenska marknaden med Jenny Nyströms Barnkammarens bok 

följd av Ottilia Adelborg Barnens julbok för mamma och småttingarne 1885. Elsa Beskows 

Sagan om den lilla, lilla gumman utkom 1897. Samhällsförändringarna i slutet av 1800-talet 

skapade positiva förutsättningar för barnlitteraturen. Folkskolereformen, ökad köpkraft, fler 

förlag, förbättrad tryckteknik, billigare papper med mera var bidragande orsaker. Ytterligare 

bidragande orsak var folkskollärarnas engagemang för barnens läsning. Några som till och 

med startade förlag var Emil och Amanda Hammarlund när de 1891 började ge ut 

jultidningen Jultomten. Förlaget kom, liksom konkurrenten Stina Quints förlag som gav ut 

Folkskolans barntidning (nu Kamratposten), att engagera många författare och konstnärer 

bland andra Elsa Beskow. I Sverige strävades efter rättvisa med god litteratur till alla medan 

det i andra länder sågs tendenser mot en kvalitativ och en massmarknadsanpassad utgivning. 

Bredvidläsningsböcker som Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa och Anna 

Maria Roos Sörgården beställdes till skolan. Glansperioden varade till första världskriget då 

sparsamhet i både produktion och konsumtion även gällde barnlitteraturen. Äldre material 

återanvändes i omtryck. Nyproduktionen kom från utlandet med titlar som Dr Levertran 

(Dolittle) 1923, Nalle Puh 1930 och Mary Poppins 1945. Först på 1940-talet återhämtade sig 

och växte den svenska produktionen. Mycket tack vare samhällets satsningar på barnbidrag, 

skolor och barnkultur. Svensson sammanfattar perioden i ”Pelle, Pippi och Kusin Vitamin” 

det vill säga Gösta Knutsson, Astrid Lindgren och Lennart Hellsing. 1950–1965 var en ned- 

gångsperiod för barnlitteraturen även om många erkända författare tillkom. 1965 blandade sig 

samhällsdebatten även i barnlitteraturen. På 1970-talet ökade dock efterfrågan på fantasi och 

psykologi och framförallt bilderboken fick en nyrenässans, även om det var i mer dämpad 
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idyll och med ett förenklat stiliserat bildspråk. Svensson avslutar med hur det på 1980-talet 

inträdde nya bilderbokskapare vilka var påverkade av tecknade seriernas formspråk och 

därmed breddades bilderbokens läsarunderlag. 

Rhedin framhåller att det på 1870-talet billigare färgtrycket framtaget av boktryckaren 

Edmund Evans samt de till hans tryckeri knutna föregångarna inom bilderbok och 

illustration, Kate Greenaway, Walter Crane och Randolph Caldecott, var anledningen till 

inledningen på bilderbokens framgång. En framgång som fick stor betydelse för den svenska 

samtida bilderboken. Speciellt Crane, och indirekt William Morris inspirerade Ottilia 

Adelborg och Elsa Beskow, vilka förädlade engelsmännens art noveau-präglade bildspråk. 

Adelborg debuterade 1892 med Prinsarnes blomsteralfabet och Beskow med tidigare 

nämnda Sagan om den lilla, lilla gumman. Sagan om den lilla, lilla gumman utkom ett år 

efter att konst av Crane ställts ut i Stockholm. 1898 utkom Flora’s Feast av Crane och 

Blumen-Märchen av Ernst Kreidolf. Båda menas bilda bakgrund till Beskows Blomsterfesten 

i täppan som utkom 1914. Rhedin hävdar att bilderboken för barn är en självständig konst- 

och berättarform men hon skiljer på äldre och modernare bilderböcker. Av forskningen och 

kritiker betraktas de äldre ordrika bilderböckerna som ”illustrerade böcker” och de saknar den 

dynamiska relationen mellan text och bild som moderna bilderböcker har. Rhedins text är 

skriven med anledning av utställningen Bilden, barnet och berättelsen i vilken bilderboken 

som konstform lyftes fram. På utställningen presenterades ett urval (femton nordiska och fem 

internationella) av samtidens skickligast och mest nyskapande illustratörer. Rhedin beskriver 

tillkomsten och kraven på den moderna bilderboken bland annat processen där författarens 

skrivna text ska illustreras av en illustratör. Dessa två medium, text och bild, ska samsas.  

Det innebär en ömsesidig ekonomisering av funktionerna: texten förväntas göra det text är bäst på 
t.ex återge dialog, markera tempusskiften och uttrycka önskningar och villkor, medan bilden tar 
hand om allt som har med beskrivningar att göra, som gestaltning av karaktärer, miljö och 
stämningar.   38

Min uppsats handlar om Beskows som skapare av både text och bild, även om hon inledde 

sitt bana som illustratör med beställningar på bilder till andras text, så rådde hon själv över 

processen med text och bild i sina bilderböcker. Beskow kan med sin långa verksamhets-

period ses som en stor del av bilderbokens historiska utveckling. 

 Rhedin, ’Den moderna skönlitterära bilderboken i Norden ur svensk perspektiv’, s.938
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2.3  AKVARELLMÅLNING OCH FÄRGLAGD TECKNING 

De tekniker Beskow använt sig av i originalmålningarna är akvarellmålning, färglagd 

konturteckning och enbart tusch. Vid akvarellmålning, engelska water-colour, används 

vattenlösligt pigment uppblandat med gummi arabicum. Detta blandas med vatten och 

appliceras på pappret. Pappret bildar färgskalans ljusaste ton.  Fuktas pappret innan färgerna 39

appliceras blandas de, ”vått-i-vått”. Målas de på torrt papper blandas de ej, ”vått-på-torrt”. 

Beskows akvareller är förhöjda med täckvitt. För tecknandet har Beskow använt blyerts, 

penna/pensel och bläck (oftast svart, men även brunt och grått förekommer) eller tusch.  40

Tusch är svart färg av pigmentet sot blandat med gummi arabicum och vatten. Det används 

för teckning och lavyr.  Lavyr, samma som lavering, är att täcka ytor jämnt med utspädd 41

tusch eller transparent vattenfärg. Beskow har använt tekniken för de svarta silhuett-

teckningarna vilka är ofta förekommande på hennes bilderböckers vänstersidor.  

Sagan om lilla gumman trycktes litografisk men från sekelskiftet skedde reproduktionen av 

Beskows målningar till bilderböckerna med fotografiskt tryck.  42

2.4  BILDANALYSER 

Här presenteras bildanalysernas teorier, metoder och deras respektive upphovsmän samt 

redogörs även för hur ett feministiskt alternativt genusperspektiv används för analys av 

bildmotiven i uppsatsen. 

2.4.1  Formal- och stilanalys av bild enligt Wölfflin  

Heinrich Wölfflin (1864–1945) var en schweizisk konsthistoriker och konstteoretiker som var 

verksam som professor i Tyskland och Schweiz. Han anses vara en av upphovsmännen till 

konsthistoria som vetenskapsgren. Hans främsta skrifter är bland andra Renaissance und 

Barock (1888), Die Klassische Kunst (1898) och Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (1915). I 

den sistnämnda lanserade han sina konsthistoriska grundbegrepp utifrån vilka konstverk kan 

karaktäriseras. Begreppen hade han som utgångspunkt för formuleringen av sin teori om 

konstens utveckling. Med sina begrepp utvecklade Wölfflin formalanalysen till för honom 

 Sandström, Konstvetenskapliga stödanteckningar, s.3139

 Ulf Cederlöf (red.), Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt, Nationalmuseum, Stockholm, 2002, s.185-20040

 Sandström, Konstvetenskapliga stödanteckningar, s.4541

 Martin Olin, ’Bildkonstnären Elsa Beskow’, Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt, Ulf Cederlöf (red.), 42

Nationalmuseum, Stockholm, 2002, s.129
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främst en metod för renässans- och barockverk, både bild- och byggnadsverk. Nedan används 

begreppen för bildanalys.   43

Formalanalysen har rötter i gestaltpsykologin som hävdar att komposition, färg och form 

påverkar uttrycket och i förlängningen hur vi uppfattar bildens innehåll. Metoden är ett 

grundläggande registrerande av bildens uttryck vilket kan ligga till grund oavsett vilken 

metod för bildanalys som används vidare. Allmän beskrivning av de formala element som 

bygger upp ett verk, vilka sedan analyseras, avser linjer, former, yta/djup/volym/perspektiv, 

ljus/mörker, färger och textur.  Inspirerad av Alois Riegl (1858–1945) utvecklade Wölfflin 44

formalanalysen.  Detta genom att sätta de tio begreppen som han ansåg präglade respektive 45

stil [renässans och barock], i fem oppositionella par. Dessa begreppspar är linjär – målerisk, 

yta – djup, sluten form – öppen form, mångfald – enhet, klarhet – oklarhet.  Efter beskriv- 46

ningen av verkets formala element och kompositionen av dessa, byggs analysen på med 

stilanalys det vill säga metoden för ”hur konsthistoriker känner igen en enskild konstnärs 

arbete eller karaktäristiskt sätt för grupper av konstnärer som arbetar i en viss tid eller 

plats”.  Här undersöks verket genom vilken stil verket uppvisar vad gäller period, region, 47

innehåll (representation), abstrakt, linjär och målerisk. 

Att använda formal- och stilanalys på Beskows målningar blir ett första registrerande av 

bildens uttryck och den sätts in i en period, region och jämförs med liknande. 

2.4.2  Ikonografisk och ikonologisk bildanalys enligt Panofsky 

Erwin Panofsky (1892–1968) var en tysk konsthistoriker. 1933 emigrerade han till USA där 

han kom att utveckla ikonologin, termen som introducerats av Aby Warburg, med en 

tolkningsmodell. Panofskys modell som är i tresteg kom att bli en av de mest använda för att 

studera ett verks mening eller innehåll under mitten av 1900-talet och han är fortfarande 

respekterad och ledande.  48

 Heinrich Wölfflin, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/43

heinrich-wölfflin, sidan hämtad 2018-05-13
 Marilyn Stokstad och Michael W. Cothren, ’Starter kit’, Art: A brief history 5th ed. Pearson Education, New 44

York, 2012, s.XIV

 Eriksson & Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, s.3345

 Lauri Schneider Adams, The Methodologies of Art, Harper Collins, New York, 1996, s.2546

 Stokstad och Cothren, ’Starter kit’, Art: A brief history, s.XV47

 Anne D'Alleva, Methods & theories of art history, 2. [updated] ed., Laurence King, London, 2012, s.2248
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Till skillnad från Wölfflin, som fokuserade på konstens form, riktade Panofsky intresset mot 

konstens innehåll. För denna tolkning, ursprungligen för att studera renässanskonsten, 

utarbetade han en ikonologisk metod.  Metoden har fått ett brett användningsområde. Den 49

utgår ifrån att motiven kan ses som symboliska dokument eller spår från en viss kultur och 

går ut på att man beskriver vad man ser, analyserar vad detta är och därefter göra sin tolkning. 

Analysarbetet genomförs i tre steg vilka Panofsky presenterade i form av ett analysschema 

vilket följande förklaring baseras på.  I första steget görs en tolkning av primär eller naturlig 50

betydelse av det som faktiskt och uttrycksmässigt bildar den konstnärliga motivvärlden. 

Tolkningen är en pre-ikonografiska beskrivning och pseudo-formal analys av vad som syns i 

bilden. Förutsättningarna för detta är praktisk erfarenhet (bekantskap med föremål och 

händelser). Korrigeringsprinciper vid tolkningen är stilhistoria det vill säga kunskap om hur 

föremål och händelser uttryckts i former under skilda tider. I andra steget görs en tolkning av 

sekundär eller konventionell betydelse som bildar världen av motivkretsar, berättelser och 

allegorier. Tolkningen är en ikonografisk analys som förutsätter förtrogenhet med litterära 

källor (bekantskap med teman och begrepp). Korrigeringsprinciper här är typ-historia det vill 

säga kunskap om det sätt på vilket specifika teman och begrepp har uttryckts genom föremål 

och händelser under skilda tider. I tredje steget tolkas den inre betydelsen eller innehållet som 

bildar värden av ”symboliska ” värden. Tolkningsarten är här ikonologisk och förutsätter 

syntetisk intuition (kunskap om de väsentliga tendenserna i människans andliga liv) betingad 

av personlig psykologi och världsåskådning. I ett historisk perspektiv kan Panofskys ikono- 

logiska metod för bildanalys ses som en utvidgning av Wölfflins formalistiska analysmodell 

och den ikonologiska tolkningen blir ”svaret på” konstverkets djupare mening.  

Som en fortsättning på formal- och stilanalysen blir användandet av ikonografisk- och 

ikonologisk analys på Beskows målningar en tolkning av dessas djupare mening. 

2.4.3  Semiotisk bildanalys enligt Barthes 

Roland Barthes (1915–1980) var en fransk författare, litteraturforskare och semiotiker. I 

uppsatsen är det hans roll som semiotiker, främst som upphovsman till bildsemiotiken och 

hans teorier för bildanalys, jag använder mig av.  Männen bakom semiotikens utvecklande 51

som vetenskap var den schweiziska lingvisten Ferdinand de Saussure (1857–1913) och den 

 Titeln på Panofskys verk från 1939 är Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance.49

 Boström, Panofsky och ikonologin, s.1250

 Eriksson & Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, s.4251
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amerikanska filosofen Charles Sanders Pierce (1839–1914).  Nedan redovisas den generella 52

semiotiska terminologin därefter följer Barthes utvecklande specifikt för bildanalys med hans 

tolkning i två nivåer.  

Semiotik, från grekiska ordet semion vilket betyder tecken, är teorier om och studiet av 

tecken såväl inom lingvistik, kultur och bild. Det som bland annat studeras är hur tecken 

kommuniceras och mening skapas mellan sändare och mottagare. Även mediet som 

budbärare spelar in. Termerna i nästa avsnitt är de Anne D’Alleva använder, vilka jag 

översatt.   53

Enligt Saussure är tecknet uppdelat i två delar, betecknande (signifier) och betecknat 

(signified), och han intresserade sig för relationen dem emellan, det vill säga betydelsen 

(signification). Pierce var mer intresserad av processen av skapandet av betydelse. För det 

använde han termerna representamen, den form som tecknet tar, objekt eller referent, de saker 

som tecknet hänvisar till, och interpretanten, kännetecknet av tecknet. För detta identifierade 

han tre typer av bastecken: symbol, ikon och index. Symbolen är rent godtycklig och liknar 

inte det den betecknar utan bygger på en kulturell konvention, exempelvis bokstäver, siffror, 

trafikmärken. Det ikoniska tecknet liknar eller imiterar det som det betecknar, exempelvis 

porträtt, modellplan. Index är inte godtyckligt utan bygger på närhet, exempelvis medicinska 

symptom (index på sjukdom), rök (index för eld). Tecknen studeras inte enskilt utan i som 

delar i system av koder där de skapar mening och tolkas. Meningsnivåerna denotation, den 

uppenbara, och konnotation, den underliggande, är två grundbegrepp inom semiotiken. 

Tolkningen enligt Barthes på de två nivåerna är: Denotation, att identifiera tecknens direkta 

grundbetydelse. Konnotation att identifiera bildens merbetydelser, det vill säga vilka 

associationer den ger upphov till, dels i relation till kulturella konventioner, dels på ett 

djupare plan till personliga erfarenheter. Denotation kan jämföras med Panofskys första steg 

och konnotation med steg två och tre. 

Att använda semiotisk bildanalysmetod på Beskows målningar blir alltså att tolka bildens 

element som tecken för någonting: Alla bildens betydelsebärande delar identifieras, de 

analyseras var för sig och i relation till varandra och deras innebörd tolkas i relation till 

bildens kontext vilket här kan bli såväl sagans handling eller ännu bredare. 

 D’Alleva, Methods & theories of art history, s.28; Søren Kjørup, Människovetenskaperna: problem och 52

traditioner i humanioras vetenskapsteori, 2., [rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s.225
 D’Alleva, Methods & theories of art history, s.28-2953
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2.4.4  Feministisk bildanalys eller analys ur ett könsperspektiv 

Feministisk bildanalys är inte en speciell metod såsom de ovanstående (formal- stilanalys, 

ikonografisk, ikonologisk och semiotisk). Detta kan sägas vara en teoretisk utgångspunkt; en 

aspekt utifrån vilken jag analyserar mitt material.  

Den konstvetenskapliga kvinnliga forskningen summeras av Griselda Pollock i tre punkter: 

första, att hitta och lyfta fram kvinnliga konstnärer och ge dem en plats i konsthistorien, 

andra, att utvidga konstbegreppet så att det inbegriper även genrerna där kvinnor skapat 

exempelvis textil, keramik och aktuellt i uppsatsen illustrationer och tredje, att studera hur 

makt representeras i konst och att studera hur könsskillnader vidmakthålls.   54

Feministisk bildanalys har alltså ett könsperspektiv där man frågar sig vilken betydelse kön 

har haft för konstvärldens makt- och verksamhetsfördelning. Men för att inkludera både män 

och kvinnor som forskningsobjekt och i arbetet med forskning har man börjat gå över från 

namnet kvinnoforskning till genusforskning istället.  Genusvetenskap är en tvärvetenskaplig 55

akademisk disciplin vars forskningsfält är kön och sexualitet i tid och rum. Fokuseringen är 

att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället, men ämnet 

inbegriper även studier av maktförhållanden (sexualitet, klass, etnicitet med flera).   56

I mina bildanalyser av Beskows bilderboksmotiv görs den avslutande analysen ur ett 

genusperspektiv där jag uppmärksammar hur historiska och rådande maktstrukturer kan ses i 

bilderboksmotiven. Detta genom att undersöka hur traditionella könsroller ”manligt/

kvinnligt”, ”avlönat arbete/hushållssysslor” samt ”publikt/privat” gestaltats i motiven. 

3  PRESENTATION AV ANALYS 

I avsnittet presenteras de analyserade bilderböckerna var för sig. De olika analyserna 

redovisas metodvis: formal- och stilanalys, ikonografisk och ikonologisk, semiotisk och sist 

analys ur ett genusperspektiv. 

I formalanalysen beskrivs de formala element som bygger upp bilden vad avser linjer, former, 

yta/djup/volym/perspektiv, ljus/mörker, färger och textur. Därefter redogörs för hur dessa 

 Griselda Pollock, Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories, Routledge, 54

London, 1999
 Anna Lena Lindberg, (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans till 55

postmodernism, 2. uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2014, s.14
 Genusforskning, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/56

genusforskning, sidan hämtad 2018-05-09
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komponerats och förhåller sig både till varandra och till helheten med avseende på vilka 

effekter det fått på balans/obalans, ordning/oordning, statiskhet/rörelse, proportioner, mönster 

och rytm. Bildens formala egenskaper enligt Wölfflins begreppspar redovisas i texten under 

respektive bilds analys och sammanställda i tabellform i kapitel 4 (Diskussion om resultat). 

Stilanalysen är gjord generellt för alla bildmotiv eftersom karaktärisering och kategorisering 

av hur Elsa Beskow målade och tecknade är hennes personliga stil och den syns genom hela 

hennes produktion. Jämförelser med konstnärer inom samma genre och tidsperiod är gjord 

för att spåra stilmässiga influenser. Stilanalysen redovisas separat i avsnitt 3.6. 

Ikonografisk och ikonologiska analysen presenteras i de tre steg den är genomförd det vill 

säga: beskrivning av vad man ser, analys av vad detta är och därefter gjord tolkning. 

Semiotiska analysen är gjord på de två tolkningsnivåerna denotation och konnotation. 

Denotation, kan jämföras med steg ett ovan i den ikonografiska analysen och består av den 

plastiska (färg, form, yta och struktur) och den piktorala ytan (beskriver bildinnehållet) och 

index (tecknet som leder till association, konnotation). Konnotation, kan jämföras med steg 

två och tre i den ikonologiska analysen. Redovisningen av semiotiska analysen består till 

största delen av hänvisning till de redovisade ikonografiska och ikonologiska analyserna med 

tillägg av exempel på index i bilderboksmotivet. 

Avslutningsvis redovisas analysen som är gjord ur genusperspektiv. Där uppmärksammas hur 

historiska och rådande maktstrukturer kan ses i bilderboksmotiven genom att undersöka hur 

traditionella könsroller ”manligt/kvinnligt”, ”avlönat arbete/hushållssysslor” samt ”publikt/

privat” gestaltats i motiven. Eftersom uppsatsens fokus är på barnens miljö är analyserna 

utförda och redovisade utifrån hur barnen gestaltats. 

Gemensamt för de analyserade böckerna är deras omfång, bindning och presentation. 

Böckernas pärmar pryds av en färgillustration med boktiteln samt texten ”Bilderbok av Elsa 

Beskow”. Undantag är Blomsterfesten i täppan där texten lyder ”Bilder och text av Elsa 

Beskow”. På pärmens baksida presenteras titlarna på Elsa Beskows bilderböcker. Försättsblad 

och titelsida föregår de tolv till sexton bokuppslag vilka innehåller berättelsen och bilderna. I 

ena hörnet på de stora bilderna har Beskow ofta skrivit sitt monogram ”EB”. Utformningen 

av text och bild skiljer mellan de analyserade böckerna och därför redovisas den för var bok 

för sig. Ur varje bok är en bildsida vald för bildanalys. 
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3.1  TOMTEBOBARNEN 

3.1.1  Referat av Tomtebobarnen 

Boken är skriven på fyrradig parrimmad vers. Berättelsen är en betraktelse av en tomtefamiljs 

liv djupt under tallens rötter. Under en årscykel får vi följa familjen i, beroende på årstiden, 

deras olika sysslor. Stor del av arbetet sker under sommar och höst och består i att samla in 

mat i form av bär och svamp, men också de övriga förnödenheter som behövs för att familjen 

ska klara sig under resten av året. Genom arbetet lär sig de fyra tomtebarnen praktiskt om allt 

i naturen. Sönerna följer med tomtefar, iklädd rustning av grankottefjäll, när han ska på 

huggormsjakt, medan dottern hjälper tomtemor med beredningen av ängsull. Det är viktigt att 

tomtebarnen går i skolan. Det gör de hos den kloka ugglemor tillsammans med skogens 

djurungar. Tomtebarnen har även tid för lek, både med varandra och med de andra av skogens 

invånare. Tillsammans med ekorrungar, grodor, fladdermöss och älvor utforskar de naturen. 

De aktar sig för ett gammalt troll som bor i berget och som tycker det är roligt att skrämma 

barnen. Till våren får djur nya ungar och berättelsen avslutas med att ett femte litet tomtebarn 

föds i familjen. 

3.1.2  Bildanalys av ett motiv ur Tomtebobarnen 

Boken innehåller femton bokuppslag med färgbilder med svart tunn ram på högersidorna. 

Vänstersidorna innehåller bilder i svartvitt, svarta tuschteckningar i siluett samt texten. 

Texten är oftast i grupper innehållande fyra rader vardera. Flera av färgbilderna i 

Tomtebobarnen skiljer sig från Beskows annars tydliga konturteckningarna färglagda i ljusa 

klara akvarellfärger. Här är det en kraftigare färgskala med dovare toner som används för 

vegetationen vått-i-vått och med blyerts ovanpå. Beskärning utnyttjas från det storskaliga till 

att ge intimitet. 

Den för analysen valda bildsidan föreställer hela tomtefamiljen engagerad i höstens svamp-

plockning, bild 2 i bildförteckning. Bilden fyller nästan hela boksidan. Formalanalys enligt 

ovan är att bilden saknar linjer förutom den tunna ram som omger bildytan. De geometriska 

formerna är runda. Barnens ansikten är runda och på huvudena har de runda huvudbonader av 

flugsvampshattar. Runda lingon och ovala blad syns i mossan och plockade lingon fyller en 

rund korg. Karljohansvamparna har runda hattar och runda fötter. Kantarellen är konformad 

och skivlingen har rak smal fot med en konformad hatt. Pappans huvudbonad är i form av en 

grankotte vilken är avlång och spetsig. Ytmässigt är det skiktat djup. Mamman och de fyra 
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barnen är på rad i förgrunden, pappan är i mellangrunden. I bakgrunden syns nedre delen av 

en trädstam och fler svampar. Volym syns i figurerna på skuggningarna i deras ansikten med 

rosiga kinder och i klädernas veck. Svamparnas volym syns även den på skuggningen. 

Perspektivet är centralt men utgår från marknivå, grodperspektiv. Svamparna syns både 

uppifrån och underifrån. Bilden har ljus men utan redovisade ljuspunkter eller välmarkerade 

skuggor. Färgerna är klara akvarellfärger i rött, orange, brunt, gult, vitt, grått och olika 

nyanser grönt. Texturen på bilden syns i utnyttjandet av akvarellfärgens spädning liksom den 

noggranna återgivningen av mossans struktur och trädstammens vasshet i form av den flikiga 

barken. Bilden är estetisk tilltalande genom balansen i kompositionen av elementen i form av 

en triangel med en stor karljohansvamp som ett topp och figurerna på rad som bas. Bilden 

uppvisar rörelse då alla bär på något och är fångade mitt i ett steg. Pappan står stabilt men 

svingar sin yxa mot en svampfot. Figurer, föremål och växter har enskilt rätt proportioner 

men tillsammans ger de att figurerna är pysslingar. Bildens rytm framgår i växlingarna mellan 

olika färger och figurernas placering i rad med blandning av små och stora figurer. Analys 

med Wölfflins begreppspar ger linjär, yta, öppen form, mångfald, och klarhet. 

Ikonografiska och ikonologiska analysen av samma bild inleds med steg ett, beskrivning. I 

bilden syns sex personer mot en grön yta. Den största har grå kläder i form av knäbyxor, 

långärmad överdel, strumpor och en brun toppig huvudbonad. Den näst största har röd 

huvudbonad med vita prickar, brun lång kjol, vit blus och en sjal över axlarna. De fyra 

mindre personerna har röda huvudbonader med vita prickar, två har grå klänningar och två 

har knäkorta byxor och grå långärmade tröjor. De är barfota. Den största personen svingar en 

yxa mot en svamp medan övriga är sysselsatta med att bära svampar eller en korg med 

lingon. Personernas psykologiska uttryck är glatt eller neutralt. Övrigt i bilden är svampar av 

olika storlek och art, röda bär och blad, barr, mossa och en trädstam. I steg två, analysen, 

konstateras att personerna är en pysslingfamilj som är arbetar med plockning av svamp och 

lingon. Det är är sensommar eller höst eftersom det är då lingon och svamp mognar. 

Svamparna är av olika sorter. Barnens och mammans huvudbonader är flugsvamparnas röda 

hattar med vita prickar. Andra svampar är karljohan, kantarell smörsopp, ticka och finger-

svamp. Marken består av flera olika mossor och lavar till exempel vitmossa och renlav. En 

breddning av bilden till att omfatta hela boken ger att att den skildrar en årscykel i en tomte-

familjs liv med de skiftningar och förutsättningar som naturen ger både växter och dess 

djurinvånare. I steg tre, tolkningen, vet jag att bilderboken tillkom under familjen Beskows 
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drygt årslånga vistelse på Liljendal i Bergslagen. Natanael behövde vila och vistelser i 

naturen tillsammans med de fyra barnen ingick, vilket fångades av Elsa. Tomtefamiljen och 

djuren i boken får på vårkanten tillökning i respektive familj. Boken är personlig och i 

familjen Beskow föddes en femte son. 

För resultat av den semiotiska analysen och dess denotation hänvisas till ovanstående 

ikonografiska och ikonologiska analys. Tillägg av index, som för tanken vidare, och vad de 

konnoterar är svamparna och lingonen vilka associerar till höst men även till föda. De sex 

personerna associerar till en kärnfamilj med mamma, pappa och fyra barn.  

I den avslutande analysen ur genusperspektiv ses traditionellt manligt och kvinnligt i vem 

som utför vilken syssla. Mamman och dottern arbetar tillsammans med beredning av ängsull 

till garn och de bär lingonkorgen tillsammans. Pojkarnas myrbitna lemmar, efter strids-

övningarna mot myrorna, bandageras av den vårdande mamman. Pappan arbetar med kniv, 

yxa och spjut när han täljer, hugger ner svamp och går på huggormsjakt. Pojkarna ser och lär 

av fadern. I leken är däremot barnen mer jämlika. Alla klättrar de orädda högt upp i tallen. 

Flickan är minst lika tuff som pojkarna när hon sitter på högsta grenen och det är hon som 

flyger på fladdermusens rygg.  

3.2  BLOMSTERFESTEN I TÄPPAN 

3.2.1  Referat av Blomsterfesten i täppan 

Det är midsommarafton. Lisa bor hos mormor på landet och idag är hon ensam hemma då 

mormor gått till herrgården med garn. Innan mormor gick sa hon ”Du får fira din mid-

sommarafton bland blommorna du”. Lisa möter midsommarfen som droppar vallmosaft på 

hennes ögonlock, vilket gör henne osynlig men att hon kan se blommornas midsommarfest 

med sångtävling. Blommorna är personifikationer vilka lever i ett spegelsamhälle av 

människornas klassamhälle. Rosen är drottningen, köksträdgårdens växter de som arbetar 

med festens förtäring och gästerna är de i grupper anländande, ängsblommorna, skogs-

blommorna, blommorna vid insjön och krukväxterna. Syrsor, humlor och bin står för 

musikunderhållningen. Ogräsen är inte inbjudet utan när de anländer stoppas de av rödbetor 

och morötter. Bråk uppstår och rosdrottningen medlar. Resultatet blir att ogräsen får sitta i 

dikeskanten utanför täppan och får där förfriskningar under herr Tistels vakthållning. 

Sångtävlingen i vilken humlan, trädgårdssångaren, steglitsen, bofinken, trasten, bofinken och 
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grodan sjunger kan börja. En kardborrepojke stör ordningen men fru Nässla ber att få ta hand 

om pojken ”och ge honom en duktig bastonad”. 

Boken har ett efterord i vilket bland annat nämns att Beskows böcker är gjorda för högläsning 

och vilket bra tillfälle det är att berätta och förklara för barnen, eftersom böckerna är skrivna i 

en annan tid.  

Förebild kan ses i Ottilia Adelborgs Prinsarnes Blomsteralfabet (1892), Flora’s Feast av 

Walter Crane samt andra verk i Art & Craft-traditionen.  57

3.2.2  Bildanalys av ett motiv ur Blomsterfesten i täppan 

Boken innehåller sexton bokuppslag med både text och bild på båda sidorna. Högersidorna är 

färglagda medan vänstersidornas bilder är svartvita. Alla sidor pryds av ramar. Vissa ramar är 

bara enkla svarta streck, andra är ornamentik i jugend med slingrande växter eller insekter. 

Den för analysen valda bildsidan består av två motiv på samma sida omslutna av en rak ram 

av smörblomsstjälkar, bild 3 i bildförteckning. Den översta bilden föreställer smörbloms-

mammans bestyr med alla sina smörblomsbarn vilka äter smörgås. Bilden nedanför förställer 

fruarna i köksträdgården som tillreder festmaten och springer om varandra. Här är barnen 

med i form av småpotatisar och rädisbarn.  

Formalanalys ger att enda linjen, förutom ramarna, är övre bildens horisontlinje vilken består 

av gräsets kant mitt i bild. De geometriska formerna är runda. Barnens och kvinnornas 

huvuden är runda liksom deras kroppar. Smörblommorna har runda kronblad på huvudena. 

Undantaget är hattarna vilka har spetsiga former i form av rödbeta, morot och rädisor. 

Ytmässigt är det skiktat djup. Smörblomsmamman och ett barn är i förgrunden, övriga barnen 

sitter utspridda i gräset på olika djup i bilden. Likadant med köksväxterna som är framför och 

bakom varandra. Volym syns i figurerna på skuggningarna i deras ansikten med rosiga kinder 

och i klädernas veck. Perspektivet är centralt. Bilderna har ljus men utan redovisade ljus-

punkter eller välmarkerade skuggor. Färgerna är ljusa klara. Övre bilden är i grönt, gult och 

beige medan den undre bilden har starkare kontraster genom färgerna rött, brunt, orange, vitt 

och grönt. Texturen på bilden syns i utnyttjandet av akvarellfärgens spädning. Bilderna är 

estetisk tilltalande genom den balans i kompositionen av elementen. Bildens mitt markeras av 

smörblomsmammans böjda kropp respektive den av morotshatten och av rödbetsfrun 

 Olin, ’Bildkonstnären Elsa Beskow’, Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt, s.13757
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inramade potatisfrun. Den övre bilden visar på ordning och statiskhet då barnen sitter ned. 

Den undre visar på rörelse i kålfruarnas och morotsfruns spring med faten vilket syns i de 

fladdrande kjolarna. Proportionerna upplevs som rätta. Förekommande mönster är de 

blommiga tygerna i blus- och kjoltyg liksom de mönster som bildas av bladens nerver. 

Rytmen i den övre bilden är jämn och lugn. I nedre bilden framgår rytmen i växlingarna 

mellan olika färger, figurernas gruppvisa placering och gruppernas sammansättning av små 

och stora figurer. Analys med Wölfflins begreppspar ger linjär, yta, sluten form i den övre 

bilden och öppen form i den nedre bilden, mångfald, klarhet i den övre bilden och oklarhet i 

den undre. 

Ikonografiska och ikonologiska analysen av samma bilder inleds med steg ett, beskrivning. I 

den övre bilden sitter på en grön yta fem gulklädda mindre personer och äter. Framför dem 

står i gul klänning en större person böjd över en mindre gulklädd person och torkar denne 

runt munnen. Runt halsarna har de mindre personerna bladflikar och den större har bladflikar 

runt midjan. Några personer är barfota, andra har gula eller gröna strumpor. I den nedre 

bilden är det sju större personer och fem mindre. Tre av de större har bruna kjolar, bladflikar 

runt midjan, blommiga blusar och brunt hår med blommor i. En har en röd klänning med 

bladflikar i midjan och en rund röd huvudbonad. En annan har en ljus blommig klänning och 

ljusa bladflikar från halsen ner till midjan. På huvudet bärs en morot. Två personer har vita 

klänningar och caper av blad över axlarna. På huvudet har de vita hattar. Av de mindre är tre 

helt brunklädda och de har brunt hår. De är förbundna med de större brunklädda via trådar. 

Två mindre har gröna klänningar av blad, röda strumpbyxor och toppiga huvudbonader. Alla 

personer är sysselsatta med tillredning av mat eller framdukning. Personernas psykologiska 

uttryck är glatt eller neutralt. I steg två, analysen, konstateras att personerna är förkropps- 

ligade växter. De gulklädda är smörblommor på en äng. De små, barnen, äter smörgåsar och 

kladdar ner sig med smör som mamman torkar bort. I den nedre bilden är det tre potatisfruar 

som tillsammans med fru Rödbeta tillreder honung, dagg och frömjöl. De tre potatisbarnen är 

förbundna med sina mammor lika potatisens växtsätt med stoloner. De övriga vuxna är fru 

Morot och fruarna Kålrot. Barnen är små rädisor. I steg tre, tolkningen, breddar jag bilden till 

att omfatta hela boken. Blomsterfesten i täppan skildrar den debatt som fördes i samhället. 

Blommorna i boken fick röster men kvinnlig rösträtt hade ännu inte genomförts i Sverige. I 

samhället pågick också en klasskamp mellan arbetare och ”överklass”. Utanför Sveriges 

gränser startade första världskriget samma år som boken utkom.  
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För resultat av den semiotiska analysen och dess denotation hänvisas till ovanstående ikono-

grafiska och ikonologiska analys. Exempel på tillägg av de index, som för tanken vidare, och 

vad de konnoterar är blommorna vilka associerar till sommar. De personifierade växterna 

exempelvis rosen associerar till doft och skönhet medan potatisarna associerar till basföda. 

I den avslutande analysen ur genusperspektiv ses det tidiga 1900-talets rådande makt-

strukturer med klassamhället här gestaltat av olika växter. De ”vackra” växterna, vilka kanske 

endast har funktionen att vara till behag med sin doft och utseende, är den styrande makt-

eliten. Köksväxterna, vilka utgör basfödan, är arbetarna. Ogräset, de taggiga och obekväma, 

är underklassen som gör uppror. Traditionellt manligt och kvinnligt syns i vem som utför 

vilken syssla. Kvinnorna lagar mat och tar hand om barnen. Männen är riddare, baroner och 

vakter vilka alla bär vapen i form av svärd. Barnen hänger både bokstavligen talat och bildligt 

i mödrarnas kjolar i form av potatisknölar i stoloner.  

3.3  HATTSTUGAN 

3.3.1  Referat av Hattstugan 

Boken är en rimsaga med ord utlämnade för barnen att fylla i. Berättelsen handlar om en 

ensamstående tomtemamman som bor med sina tre barn i en kvarglömd hatt på en liten ö. 

När mamman måste göra ärenden på fastlandet blir barnen förmanade, men om de varit snälla 

lovas de honungskaka när hon kommer tillbaka. Barnen vill vara hjälpsamma och bestämmer 

sig för att sota spisen. Efter sotningen är både de och kläderna svarta. Barnen badar i sjön 

men inser att kläderna är för smutsiga att ta på igen. De bestämmer sig för att tvätta dem och 

gör därför upp en eld utanför stugan. På fastlandet bor i en stubbe en tomtegubbe som är 

ungkarl. Han ser elden och ror till ön, men kommer för sent så stugan (hatten) har redan fattat 

eld. Alla hjälps åt att släcka elden men kvar är bara spisen och skorstenen. Tomtegubben och 

barnen bygger snabbt upp ett nytt hus. Därefter skickas barnen i säng. När mamman kommer 

tillbaka blir hon rädd och vet inte vad hon ska gör. Tomtegubben föreslår att de gifter sig och 

flyttar till hans stubbe. Huset på ön kan bli sommarstuga. Barnen får riset smaka men efteråt 

så får de honungskaka. 

3.3.2  Bildanalys av ett motiv ur Hattstugan 

Boken innehåller sexton bokuppslag med färgbilder och text på högersidorna. Antingen en 

större bild och text i två spalter eller två mindre bilder och två textspalter. Bokuppslaget 
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används inte som en sluten tavla utan bilderna är frilagda. De är mer stiliserade och 

förenklade. Vänstersidorna är helt blanka. 

Den för analysen valda bildsidan föreställer barnen i full fart med att lägga ris på den brasa de 

gjort för att kunna koka vatten till tvätt av sina sotiga kläder, bild 4 i bildförteckning. 

Formalanalys ger att bilden saknar linjer i form av ram. Motivet är tecknat mitt på i övre 

delen på bokens sida med vita pappret som bakgrund. Markering mot sidans text är strand-

kantens linje. Horisontlinje saknas. Raka vertikala linjer finns i form av stående stegen, 

skorstenen, dörr och fönster. Horisontella linjer är stegens fotpinnar, hattens brätte och dess 

band. Linjer avgränsar alla delformer. De geometriska formerna är rundade såsom hatten och 

kitteln, fönstret är kvadratiskt och kläderna polygoner. Ytmässigt är det skiktat djup. Barnen 

och elden är i förgrunden. Hatten buskarna och stråna är i bakgrunden. Volym syns i figurerna 

och hatten på skuggningarna. Perspektivet är centralt. Bilden har ljus utan redovisade 

ljuspunkter förutom elden som sprider ytterligare ljus vilket kastar skuggor. Färgerna är ljusa 

och bleka i beige, grått och blått. Kontrasterande färger är klara i gult och rött. Texturen på 

bilden är nästan slät och bildas endast av akvarellfärgens spädning. Bilden är estetisk 

tilltalande genom den balans i kompositionen av elementen. Elden och dess flammor bildar 

blickfång men också flickans släpande av kitteln. Bilden visar på rörelse i eldens flammor, 

barnen är fångade i steget och de är aktiva i att fylla på elden med pinnar och ris. Barnens 

proportioner är rätt men att de är pysslingar framgår av hatten de bor i. Rytmen framgår i 

växlingarna mellan olika färger, figurernas placering och sammansättning av grupper i bilden: 

kläder i en hög till vänster, hatten och stegen i bakgrunden, flickan och kitteln framför och 

elden och två barn till höger. Analys med Wölfflins begreppspar ger linjär, yta, sluten form, 

mångfald och klarhet. 

Ikonografiska och ikonologiska analysen av samma bild inleds med steg ett, beskrivning. I 

bilden flammar en eld. Två mindre personer med burrigt kort hår iklädda endast kortärmade 

tröjor lägger pinnar och ris på elden. Till vänster om dem finns ytterligare en likadant klädd 

mindre person, men med längre hår i flätor med rosetter. Personen släpar en kittel. På marken 

ligger flera gråsvarta klädesplagg. I bakgrunden syns en hatt med dörr, fönster och skorsten. 

En stege är rest. Personernas psykologiska uttryck är glatt och förväntansfullt. I steg två, 

analysen, konstateras att personerna är tre syskon, en flicka och två pojkar. De gör upp en eld 

för att koka vatten över vilket ska användas till tvätt av de sotiga kläderna. Elden är så rolig 

och de glömmer anledningen till den. Hatten är deras bostad. I steg tre, tolkningen, breddar 
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jag bilden till att omfatta hela boken. Hattstugan är en varningsbok om vad som händer om 

barn leker med eld. Den ensamstående mamman som bor i hatten tillsammans med sina tre 

barn har ett stort och tungt ansvar att bära ensam. Situationen kan tolkas som en spegling av 

Elsas mammas. Hon blev i ung ålder änka med ansvar för sex barn. Mamman i Hattstugan 

gifter sig med den räddande och rådiga tomten till skillnad från Elsas mamma som flyttade 

samman med sina två systrar och en bror.  

För resultat av den semiotiska analysen och dess denotation hänvisas till ovanstående ikono-

grafiska och ikonologiska analys. Exempel på tillägg av de index, som för tanken vidare, och 

vad de konnoterar är elden och den värme den sprider. Men också en varning för vad de 

glödande gnistorna som flyger i den vind som syns på rökens virvlar kan ställa till med. 

I den avslutande analysen ur genusperspektiv ses hur flickan gestaltas med längre hår i flätor 

med rosetter medan pojkarna har klippta frisyrer. Vem som utför vilken syssla är också 

traditionellt uppdelat i manligt och kvinnligt. Det är flickan som föreslår tvätt och förbereder 

grytan medan pojkarna ansvarar för elden. Ett ansvar som övergår till en lek vilket påskiner 

pojkars sämre ansvarstagande och leksinne. Vad det gäller de vuxna så är mamman villrådig 

och tomten är den som styr upp både släckningsarbete, husbygge och giftermål. 

3.4  DUKTIGA ANNIKA 

3.4.1  Referat av Duktiga Annika 

I boken får vi möta den lilla flickan Annika som bor på landet. Annika kan mycket och är inte 

rädd. När gärdsgården runt hagen där familjens ko Majros betar fått ett hål erbjuder sig 

Annika att vakta kon så att hon inte smiter in i grannhagen och äter upp all klöver. Annika tar 

sin hink och beger sig mot hagen. På vägen dit möter hon först en stor hund som kan prata, 

därefter pojken Skryt-Olle som ska fiska upp en fisk dubbelt så stor som Majros och sist en 

grinig gubbe som ger henne en träsked att använda till hinken. I hagen finns en sandgrop där 

Annika sätter sig att gräva. Majros puttar sönder sandkakorna men när hon ser hålet i 

gärdsgården rymmer hon. Annika springer efter och ropar på hjälp och hunden kommer till 

undsättning. Annika inser att hon måste laga gärdsgården direkt och hon hittar ett par 

lämpliga störar i en rishög. Störarna visar sig tillhöra taket till en tomtefamiljs bostad men 

tomtegubben erbjuder sig att laga hålet med ett par andra störar. Tomtemamman ber att få 

låna Annikas hink till att mjölka så hon kan baka plättar till tomtebarnen. I gengäld erbjuds 

Annika hinken full med smultron som hon bjuder sin familj på till kvällsmat. Berättelsen 
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slutar med att Annika får ett ben och några sockerbitar till den hjälpsamme hunden och 

morötter till kaninerna på samma gård. Dit kommer också Skryt-Olle som nu slutat skryta 

och barnen matar kaninerna tillsammans. 

3.4.2  Bildanalys av ett motiv ur Duktiga Annika 

Boken innehåller tolv bokuppslag med färgbilder i tunna svarta ramar på högersidorna och 

text på vänstersidorna. På fyra av textsidorna finns även enklare svartvita teckningar.  

Den för analysen valda bildsidan är bokens inledande bild i vilken Annika presenteras med 

både familj, bostad och vad hon kan, bild 5 i bildförteckning. Detta görs i en panoramabild 

som fyller 3/5 av sidans övre del. Under den är fem mindre bilder på rad föreställande 

Annika. Formalanalys ger att bilden som fyller sidan omges av en rak linje som ram. Övre 

bildens horisontlinje består av ängens och skogens möte med himlen. Bilden innehåller flera 

raka linjer i form av den inramande gärdsgården, husets olika raka linjen som tak, väggar, 

fönster och dörr. Andra linjer är solens strålar, räfsan skaft och pinnar, pallen som mamman 

sitter på och trädens stammar. De geometriska formerna är runda i högarna med hö och solen, 

fyrkanter och polygoner syns i husets olika delar. Ytmässigt är det skiktat djup. Annika, 

mamman och kon är i förgrunden, pappan i mellangrunden och i bakgrunden syns huset och 

skogen.Volym syns i figurerna på skuggningarna och veck på klädernas. Huset visas i snett 

perspektiv med skuggor som ger volymen. Perspektivet i bilden är centralt. Bilden har ljus 

med redovisad ljuspunkt i form av solen och dess strålar uppe till vänster. Detta borde ge 

skuggor till höger om objekten men de är tecknade som om ljuset kom snett framifrån. 

Färgerna är ljusa klara i grönt, gult och beige och lite mörkare i rött, blått och brunt. Svag 

textur syns i utnyttjandet av akvarellfärgens spädning och de enkla streck som markerar 

grässtrån. Bilden är estetisk tilltalande genom balansen i kompositionen av elementen: 

Annika, mamman och kon till höger, pappan och en hög med hö till vänster och huset mitt i 

längre in i bilden. Bilden visar på rörelse i pappans tag med räfsan, Annikas viftande med en 

gren men statiskhet i mammans sittande på pallen. Proportionerna är rätt. Förekommande 

mönster är kons täckning i brunt och vitt. Rytmen framgår i växlingarna mellan olika färger, 

figurernas gruppvisa placering och gruppernas sammansättning. De fem nedre bilderna visar 

Annika stående när hon utför olika färdigheter. Volym syns i rosiga kinder och i klädernas 

skuggor och veck. Perspektivet är centralt. Bilderna har ljus som ej är markerat men 

skuggorna ger att det kommer från vänster. Färgerna är ljusa klara i vitt, rött, gult, grönt och 

brunt. Bilderna visar rörelse då Annika är fångad mitt i utförandet av olika sysslor. Mellan 
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bilderna är blommor placerade vilket ger en rytm och samhörighet i kompositionen. Analys 

med Wölfflins begreppspar ger linjär, yta, sluten form, mångfald och klarhet 

Ikonografiska och ikonologiska analysen av samma bilder inleds med steg ett, beskrivning. I 

övre bilden ses på en grön yta ett rött hus omgärdat av ett grått staket och med träd i bak-

grunden. Till vänster ses en person i bruna byxor, blå skjorta och keps i färd med att arbeta 

med ett redskap. Till höger står en ko. En person i blå klänning, brunt förkläde och med en 

vit- och rödrutig sjal på huvudet sitter på en pall i anslutning till kon. Bredvid står en mindre 

person med gul klänning, vitt förkläde, blont hår med en röd rosett. Personen viftar med en 

gren över kon. Personernas psykologiska uttryck är glatt respektive sammanbitet. I steg två, 

analysen, konstateras att personerna är en man, en kvinna och en flicka. De är en familj som 

bor på landet i ett hus med gärdsgård runt. De försörjer sig på jordbruk och djurhållning. 

Pappan räfsar hö, mamman mjölkar kon och dottern Annika viftar bort flugor från kon. I de 

nedre bilderna knäpper Annika sitt livstycke, vilket är ett klädesplagg som bars förr. I de 

övriga bilderna tvättar hon ansiktet, kammar sitt hår, bär tallrikar och sopar. I steg tre, tolkas 

inte bara bilden och boken utan samtida världssituationen då boken tillkom. Detta var 1941 

under ett pågående andra världskrig. Situationen i Sverige var i jämförelse med många andra 

länder idyllisk. Sverige hade fortfarande små jordbruk som försåg invånarna med mat. 

Kanske är boken en verklighetsflykt och en romantisering av lantlivet. Boken är också ett 

tidsdokument innan jordbruket helt gått över till stordrift med maskinparker och 

automatisering av mjölkning och utfodring.  

För resultat av den semiotiska analysen och dess denotation hänvisas till ovanstående ikono-

grafiska och ikonologiska analys. Exempel på tillägg av de index och vad de konnoterar är 

handmjölkning och höräfsning vilka inte ingår i dagens moderna jordbruk utan konnoterar en 

svunnen tid. De mindre bilderna visar sysslor som en liten flicka kunde utföra i hushållet men 

de konnoterar också att alla, speciellt på landsbygden, inte hade tillgång till indraget vatten, 

(handfatet) kanske inte heller el till att driva en dammsugare (sopborsten). 

I den avslutande analysen ur genusperspektiv ses hur flickan gestaltas med längre hår och 

rosett. Mamman och Annika har klänningar och som skydd för dessa förkläden. Pappan har 

mer praktiska kläder att arbeta i. Sysslorna är också här traditionellt uppdelat i manligt och 

kvinnligt. Pappan sköter höbärgningen och mamman mjölkar och bakar. Annika är hjälpsam 

men kan även kombinera vaktandet av kon med lek som bakning av sandkakor. Annikas 
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leksaker är traditionella flickleksaker i form av en docka, en liten vagn och en mjuk elefant. 

Skryt-Olle bär kniv och ska gå att fiska, vilket ses som manligt. Tomtefamiljen har även de 

traditionellt uppdelat vem som gör vad. Tomten och pojkarna lagar gärdsgården och mamman 

mjölkar och steker plättar till barnen. 

3.5  PETTER OCH LOTTAS JUL 

3.5.1  Referat av Petter och Lottas jul 

Boken är den femte i serien om de tre systrarna tant Grön, tant Brun, tant Gredelin, deras 

granne farbror Blå samt de föräldralösa barnen Petter och Lotta. Barnen har flyttat in hos 

tanterna och de ska nu fira sin första jul. Det är många förberedelser inför julen och mycket 

hemlighetsmakeri. Barnen får deltaga i julbak och julgranshuggning. Innan julmiddagen 

kommer julbocken på besök. Barnen blir rädda men julbocken har med sig paket med exakt 

vad de önskat sig. Nyfikenheten väcks på vem denna julbock är och tant Gredelin berättar att 

han är en förtrollad prins. Under året som följer ger de sig ut för att leta efter honom. En dag 

på sin väg att hämta mjölk hos en bondhustru möter barnen en kolare i skogen. Kolaren 

spelar med när de undrar om han är julbocken. De kommer överens om att han ska dela ut 

paket till tanterna och farbror Blå från dem till jul. Väl framme hos bondhustrun visar det sig 

att hon brutit benet och nu inte vet vem som ska ta hand om hennes små tvillingar då barnens 

pappa arbetar i skogen. Petter och Lotta erbjuder sig att ta hand om de små tills mammans 

ben läkt. När så skett hämtas tvillingarna hem och barnen kan äntligen börja tillverka sin 

julgåvor. På julaftonen kommer kolaren förklädd till julbock och delar ut paketen och 

samtidigt kommer förra årets julbock, som visar sig vara farbror Blå, med paket till barnen. 

Julbockarna tar av sig maskerna och barnen förstår att julbocken inte finns. 

3.5.2  Bildanalys av ett motiv ur Petter och Lottas jul 

Boken innehåller sexton bokuppslag med färgbilder med tunna grå ramar på högersidorna. 

Två av bildsidorna innehåller två bildmotiv. Vänstersidorna innehåller text i två spalter, svart-

vita bilder och siluetter.  

Den för analysen valda bildsidan består av två bilder på samma sida, bild 6 i bildförteckning. 

Den vänstra föreställer en förtrollad prins som sitter på en sten i skogen och spelar luta och 

sjunger. Den högra bilden föreställer tant Gredelin i färd med att berätta om julbocken för 

Petter och Lotta innan de ska sova. Bilderna upptar nästan hela boksidan, den vänstra är i 

stående format och den högra i kvadratisk format. Formalanalysen av den vänstra ger, 
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förutom en tunn grå linje som ram runt bilden, vertikala linjer i form av trädstammar och 

granarnas grenar. Diagonala linjer finns i form av strängarna på lutan och figurens armar och 

ben. Formerna är geometriska såsom runda månen, stenen, lutan och ansiktet. Kronan på 

personens huvud är med spetsar och runt halsen bärs ett halsband av kulor. På marken 

slingrar blommor med runda blad. Ytmässigt är det skiktat djup. I förgrunden markyta, i 

mellangrunden stenen på vilken personen sitter med instrumentet i famnen och i bakgrunden 

träd, himmeln och månen. Volym syns i personen på skuggningarna och vecken på kläderna. 

Att träden är yviga och vida syns i de spretiga grenarnas skuggor. Perspektivet är centralt. 

Bilden har skymningsljus med redovisad ljuspunkt i form av månen. Färgerna är dova i gröna 

nyanser, gredelint, gult, beige och grått. Svag textur syns i utnyttjandet av akvarellfärgens 

spädning. Bilden är estetisk tilltalande genom den balans i triangelkompositionen med stenen 

som bas. Bilden är statisk med den sittande personen men samtidigt visas rörelse med 

fingersättningen och handen på instrumentets strängar. Proportionerna är rätt. Rytmen 

framgår i växlingarna mellan bakgrundens olika färger och storlekar på träden samt 

personens centrala placering. Den högra bilden har en tunn grå ram. Den innehåller många 

olika linjer såväl horisontala, vertikala och diagonala. De horisontala är mattans randiga 

mönster och byrån med lådorna. De vertikal är de randiga tapeterna och sängarnas stående 

delar. Diagonaler bildas av mattans kanter och de i bild tvärställda sängarna. Formerna är 

geometriska såsom fyrkantiga tavlor och teckningar på väggarna, sängarna, mattan och byrån. 

Runda former syns i ansiktena, trumman, lampan, hjulen på den lilla vagnen och den större 

personens frisyr, krage och puffiga klänningsärmar. Volym syns i rosiga kinder, skuggor och 

veck på kläder samt på sängkläder. Perspektivet är centralt. Bilden har både ljus som ej är 

markerat och från lampan på byrån som kastar skuggor på väggen. Färgerna är ljusa klara i 

gult, gredelint, vitt, rött, grönt, brunt och svart. Bilden är estetiskt tilltalande med 

kompositionen av de tre personerna som en grupp där den böjda tant Gredelin bildar en 

triangel med barnens huvud. Bilden är statisk då personerna sitter respektive hunden som 

ligger ner. Ändå syns rörelse i den lätt framåtböjda större personen vars armar är i rörelse. 

Rytmen växlar med föremålen och ansiktena placerade i olika höjder. Analys med Wölfflins 

begreppspar ger linjär, viss reservation av då den vänstra bilden har en målerisk bakgrund, 

yta, även här en viss reservation i den högra bilden som har djup med den diagonala mattan in 

i bilden, öppen form, mångfald och klarhet. 
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Ikonografiska och ikonologiska analysen av samma bilder inleds med steg ett, beskrivning. 

Vänstra bilden består av en grön yta på vilken en person sitter på en sten. Personen har 

gredelina knäbyxor och en längre överdel med puffärmar, svarta strumpor eller stövlar, svart 

lockigt hår och en guldkrona på huvudet. I famnen har personen ett instrument. Bakom 

personen är träd som belyses av månen. Personens psykologiska uttryck är neutralt. Högra 

bilden består av tre personer, en större och två mindre, mot en gul yta. Den större personen 

har gredelin lång klänning med vit krage och vitt förkläde, brunt hår i frisyr med knut i 

nacken och korkskruvslockar vid öronen. De båda mindre personerna har vita skjortor, sitter i 

varsin säng bäddad med vita lakan och rött täcke. Den ena personen har kort blond hår och 

har i sängen en trumma och en käpphäst. Den andra har längre hår i flätor med röda rosetter 

och har en docka, ett lamm och ett par vantar i sängen. Utmed ena väggen står en byrå och på 

den en fotogenlampa. I bildens högra kant syns benen på en stol, två små skor och en liten 

vagn i vilken är bäddat med vita lakan och ett gredelint täcke. På golvet ligger en randig 

matta och på den en liten hund med svart krullig päls. På väggarna hänger två tavlor. Den ena 

föreställer en person med blå byxor, röd jacka med bälte, spretigt brunt hår och spretiga långa 

fingrar. Den andra tavlan föreställer två personer och en sol. På ena väggen är två teckningar 

uppsatta med häftstift. Den ena föreställer en hund och den andra en katt. Personernas 

psykologiska uttryck är glatt och de mindre tittar mot den större personen. I steg två, 

analysen, konstateras att personen i den vänstra bilden är en prins. Personerna i den högra 

bilden är tant Gredelin och barnen Petter och Lotta. Hunden är lilla Prick. Tavlan med en 

person föreställer Pelle Snusk och den andra tavlan föreställer Petter och Lotta. Teckningarna 

föreställer lilla Prick och katten Esmeralda. I steg tre, tolkas att prinsen är den i Lottas fantasi 

framkallade bilden av prinsen från tant Gredelins berättelse om prinsen som på julafton 

förtrollas till julbock. Teckningen med Petter, Lotta och solen kan tolkas som den lycka 

barnen känner efter att ha blivit omhändertagna av tanterna. Hela serien om tanterna, farbror 

Blå och barnen kan tolkas vara Elsas egna uppväxt. Uppväxten i storfamiljen där mostrarna 

och hennes mamma är förebilder för tanterna och morbrodern förebild till farbror Blå. 

Adoptionen av barnen förklaras aldrig utan de flyttar bara in. Att de kommer till en högre 

ståndsmiljö framgår exempelvis av att de har ett sovrum med varsin säng. Vid 1800-talets 

mitt var stora barnkullar och små bostäder vanligast där barnen kanske sov nerbäddade 

allihop i en utdragssoffa i köket. 
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För resultat av den semiotiska analysen och dess denotation hänvisas till ovanstående ikono-

grafiska och ikonologiska analys. Tillägg av index är tavlan förställande Pelle Snusk vilket 

konnoterar till den tyska barnboken Der Struwwelpeter som i Sverige utgavs 1849. Den ger 

förutom klädmodet (krinolin och bahytt) och tekniken i bilderboken en fingervisning om 

vilken tid Petter och Lottas jul utspelar sig i. Den lilla vagnens gredelina täcke konnoterar att 

täcket sytts av tant Gredelin då tanterna alltid ”använder” sina respektive färger. Boken 

konnoterar även till scenografin till Nötknäpparen, på kungliga Operan, som är hämtad från 

Petter och Lottas jul.  

I den avslutande analysen ur genusperspektiv ses de traditionella könsrollerna tydligt i 

samtliga fem bilderböcker om tanterna, farbror Blå och barnen. Farbror Blå är välutbildad, 

ansvarstagande, beskyddande, stark och en riktig gentleman. Han utför inget hushållsarbete 

utan har en hushållerska. Tanterna har olika styrkor och man kan säga att de traditionella 

kvinnliga stereotyperna är fördelade på dem. Tant Grön sköter trädgården och hon är den 

mest manhaftiga. Tant Brun, den moderliga och husliga, arbetar i köket. Den sköraste av 

tanterna är tant Gredelin som broderar och berättar sagor. I Petter och Lotta klädsel syns 

typiskt ”pojke och flicka”, Petter är klädd i knäbyxor, kort rock, keps, strumpor och kängor 

och Lotta i klänning, mamelucker, kappa, mössa, strumpor och kängor. Även i barnens 

leksaker syns ”pojke och flicka”. Vem som gör vad är inte lika uttalat utan de gör ofta samma 

saker, till exempel bakar de pepparkakor, åker skidor och hjälps åt med tvillingarna. När 

granen dras hem av farbror Blå är det dock Petter som skjuter på medan Lotta går bredvid. 

Ofta är hon steget bakom Petter i olika situationer.  

3.6  STILANALYS 

För att utföra en stilanalys räcker det inte att analysera ett verk, i detta fall ett bilderboks-

motiv, utan flera verk behövs för att kunna finna en stil. Här undersöks till att börja med fem 

bilder ur fem olika bilderböcker av Elsa Beskow. Dessa är alla utförda i samma teknik 

(akvarellmålning och färglagd teckning), uppbyggda på samma sätt, innehåller liknande 

färgskala, former och motiv är. Bläddrande i böckerna ger att alla bilder är i samma stil. 

Utvidgning med undersökning av flera bilderböcker av Beskow befäster hennes personliga 

stil. Komparation med andra svenska bilderböcker från sekelskiftet 1800–1900 exempelvis av 

Jenny Nyström, Ottilia Adelborg och Ivar Arosenius visar även att deras bilderboksmotiv är 

utförda i liknande stil. Ytterligare breddning av komparationen med andra svenska konstnärer 

samtida med Beskow som Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors med flera ger en för 
�35



både Sverige och tidsperioden nationalromantisk stil och jugend med med inspiration av 

naturen i slingor och växtornamentik. Konstnärer som verkat utomlands, många i Frankrike, 

återkom till Sverige och målade av det svenska landskapet, hemmiljön, familjemedlemmar 

och närstående i vardagliga situationer. Speciellt Larsons målningar av familj och hemmet i 

Sundborn är jämförbara med Beskows motiv. 

4  DISKUSSION OM RESULTAT 

Här diskuteras det jag kommit fram till vid analyserna, komparationen av böckerna och 

komparationen av analysmetoderna.  

Frågeställningen var hur Beskow gestaltat barnen och deras miljö. Diskussionen inleds med 

den fysiska miljön. Beskows hade en stark känsla för naturen och de upplevelser den kunde 

ge både barn och vuxna och detta syns tydligt i hennes bilderboksproduktion. Den blir extra 

tydlig när vi följer småfolk och allt omkring dem som är uppförstorat. Växter, kottar, barr, 

svampar och djur är alla detaljerat återgivna i bilderna. Över tiden kan iakttas att fokus 

förskjuts mot olika naturlandskap. Från att skogen varit handlingsplatsen i Tomtebobarnen 

(1910) skiftar temat till det uppodlade jordbrukslandskapet, ängsblommor och vidare in i 

trädgården. I Blomsterfesten i täppan (1914) är det konflikten i klassamhället i skepnad av 

trädgårdsväxter, i anlagd trädgård med rabatter och grönsaksland, som kämpar mot mer 

vildvuxna växter som ogräs. Växterna är detaljrikt illustrerade och omnämns pedagogiskt 

med sina artnamn i texten. I Hattstugan (1930) utspelar sig handlingen vid en liten sjö lyder 

texten, men i bilderna är sjön stor då figurerna är pysslingar. Handling förlagd till sjö och hav 

kom redan i Lillebrors segelfärd (1921) och fortsatte i Sagan om den nyfikna aborren (1933) 

vilken utspelar sig under havsytan. Duktiga Annika (1941) utspelar sig på en samtida lantgård 

på landsbygden. Röda stugor, åkrar, betande kor i hagar som omgärdas av gärdsgård, men 

även skog och sjö illustreras i bilderna. Petter och Lottas jul (1947) utspelar sig i en liten stad 

på 1850-talet. Den lilla stadens närhet till både skog och öppet landskap framgår tydligt i 

bilderna eftersom personerna antingen promenerar eller åker sträckorna med häst och vagn. 

Årstiden, eller om boken redovisar en hel årstidscykel, är detaljerat och realistiskt återgiven i 

bild. I Tomtebobarnen följs familjen under ett helt år och årstiderna är noggrant återgivna 

med både väderförhållanden, säsongens växtlighet och aktuella sysslor. I Petter och Lottas jul 

följs barnen också under en årscykel. Här syns, förutom i ovanstående, traditionen med 

julaftonsfirande som markör av tidpunkt. I övriga analyserade böcker är årstiden sommar: 
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midsommar i Blomsterfesten i täppan, men mer obestämd sommartid i Hattstugan, där 

vattnet är badbart, och i Duktiga Annika, där smultronen är mogna och höet slaget. Stor del 

av handlingen i analyserade böcker utspelas utomhus med exteriöra miljöer från både stad 

och landsbygd. Interiörer förekommer dock i samtliga böcker undantaget Blomsterfesten i 

täppan, men där antyds stugan med trappan och de nedstigande krukväxtsdamerna. Flest 

antal inomhusmiljöer visas i Petter och Lottas jul bland annat barnens sovrum.  

Naturen och dess detaljerade återgivning i bild var ett viktigt tema för Beskow. Ett lika viktigt 

tema att gestalta var barnens familjesituation. Med vår tids måttstock mätt var hennes ideal 

konservativt vad gäller traditionella könsroller. Det kan ses i både klädsel, sysslor och 

personernas känslor. Beskows begrepp familj var däremot mindre traditionellt än hennes 

samtids. I Blomsterfesten i täppan är inslaget av kvinnor och barn stort, kanske är de Ellen 

Keys samhällsmödrar? I Hattstugan är mamman ensamstående med tre barn men på slutet 

gifter hon sig (praktiskt?) med tomten som är ungkarl. I Petter och Lottas jul är situationen 

den som kanske mest liknar Elsas egna uppväxt med en stor syskonskara uppfostrad av 

föräldrarna men med senare boende i en brokig storfamilj med mamma, syskon, mostrar, 

morbror. I bilderböckerna är storfamiljen visualiserad i tanterna, adoptivbarnen och manliga 

grannen Farbror Blå. I Tomtebobarnen och Duktiga Annika är familjerna Beskows samtids 

normativa kärnfamilj med mamma, pappa och barn. Utvalda bilderböcker signalerar alla att 

barn och vuxna, hjälps åt efter förmåga, i arbetet och alla arbetar för det gemensamma. 

Männen/fäderna är kloka, skickliga, fysiskt starka, ansvarstagande och beskyddande. De utför 

traditionella manliga sysslor. Kvinnorna/mödrarna deltager alla i arbetet samtidigt som de har 

en vårdande roll med att sköta barn och hushåll. Undantaget är tant Gredelin som utför lättare 

sysslor. I jämförelse med familjen Beskows liv var det Elsa som hade största ansvaret för 

barnen och försörjningen. Även om Natanael framstår som en god och närvarande far så var 

det ändå han som hade eget arbetsrum med skylt om att han inte får störas. Elsa däremot 

arbetade i ett genomgångsrum med alla barnen runt omkring sig.  

Barnens uppfostran och skolgång var viktig, liksom kunskap i moral och etik, framgår i alla 

böckerna. I Tomtebobarnen är det tomtefar som lär barnen skilja på ätliga och giftiga 

svampar, lär ut jaktmetoder med mera och barnen går i skola hos den kloka Ugglemor. 

Uppfostran i moral och etik framgår i texterna eller bilderna. I Tomtebobarnen visas plikten 

av att dela med sig till behövande i utfodringen av skogens djur under de bistra vinter-

månaderna. I Hattstugan är budskapet att leka med eld är farligt tydligt. I Petter och Lottas 
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jul uttrycks tydligt att julgranen får huggas efter löfte från markägaren. Hjälpsamhet är 

viktigt, men också roligt och arbetsamt, förstås av Petter och Lottas engagemang i 

tvillingarna. I Duktiga Annika inses att skrytsamhet inte är ett trevligt karaktärsdrag på det 

bemötande Skryt-Olle får, men när han slutar skryta kan barnen ha det trevligt tillsammans. 

Kon Majros får inte beta av klövern då den ”inte är vår” svarar mamma på Annikas fråga. Att 

även lek och nöjen är viktigt är tydligt i samtliga analyserade böcker där det finns gott om 

utrymme för barnens lek och social samvaro. I leken förekommer även att de vuxna deltar. 

De vid böckernas tillkomst rådande ålderdomliga normer och värderingar blir tydliga i 

skildringarna av barnens psykiska miljö exempelvis vid bestraffning. Aga blev i Sverige 

förbjudet 1966. Exempel ur Tomtebobarnen är bilden med det gråtande barnet bredvid en 

plockad svamp som ska förstås vara giftig och därför kasserats, ”Han [tomtefar] lär dem 

namn på smörsopp, på ticka, kantarell, Sen får de ej ta miste, för då kan det bli smäll!”. I 

Blomsterfesten i täppan hotas den busiga kardborrepojken med uppläxning av tisteln ”Ska jag 

spetsa honom levande” men han räddas av Rosen och får ett mildare straff i form av bastonad 

av fru Nässla. I Hattstugan hotas barnen med att få riset smaka men är man snäll får man 

honungskaka. Sjögren skriver i Elsa Beskow och hennes värld att Beskow ändrat skrivningen 

och tagit bort straffet ”Och barnen slapp den gången riset smaka och fick i stället varsin 

honungskaka.”.  Jag erkänner att jag lämnat därhän att undersöka när i tiden skrivningen i 58

bilderböckerna ändrats angående barnaga med ris. Jag konstaterar bara att i mitt exemplar av 

Hattstugan från 1959 (då hade Beskow varit död i 6 år!) är riset fortfarande med i texten 

”Och barnen, det var klart, fick riset smaka, men efteråt så fick de honungs – ”. 

Tillgång på mat från naturens skafferi är ett återkommande tema i utvalda bilderböcker. Det 

handlar om att planera, samla och spara för vintern. Detta kan jämföras med Elsas familj där 

tillgången på mat under ransoneringsåren inte översteg vad ransoneringskupongerna gav. 

Ingen svartabörshandel skedde i familjen Beskow. Däremot togs noga om hand allt vad 

trädgården i Djursholm gav. Vardag och fest är också de återkommande teman. Fest i 

vardagen kan som i Tomtebobarnen utgöras av en mysstund vid brasan, midsommarfest i 

Blomsterfesten i täppan, honungskaka eller bröllop som i Hattstugan, smultron till middag i 

Duktiga Annika och storslaget julaftonsfirande i Petter och Lottas jul. I den sistnämnda 

bilderboken är tillgången stor på mat vilket syns i julaftonens kaffebord. 

 Sjögren, Elsa Beskow och hennes värld, s.5858
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Av utvalda böcker är det endast Petter och Lottas jul som är helt realistisk men även i den har 

Beskow försett snödrivorna med ögon. Övriga böcker speglar en vardaglig realism med olika 

starkt inslag av fantasi. Duktiga Annika är realistisk med undantaget av småfolket och hunden 

som kan prata. I Tomtebobarnen och Hattstugan följer vi småfolket och deras tillvara med 

natur och djur vilket blir en spännande lek med storleksförhållanden. Blomsterfesten i täppan 

är den mest fantasibetonade där växterna har fått mänskligt liv. Barnen gestaltas i form av 

frön, ärtor, småplantor och mindre blommor. Alla lever de nära sina mödrar, ompysslade eller 

arbetande sida vid sida. Potatisbarnen hänger ihop med potatismor lika hur potatisens 

förökning sker. Klassamhället skildras i både stort och i mindre detaljer. Överklassens 

växtgestalter har till exempel skor medan arbetarklassens är barfota eller har grova skor som 

träskor. Överklassen är långa, smala, finlemmade och ofta blonda, medan arbetarklassen är 

kortare och har rundare figur. 

Bildanalys används för att ta fram vilket budskap bilden är bärare av, både som helhet och i 

de olika elementen. Komparationen av de i uppsatsen använda bildanalysmetoderna, och de 

till dem hörande olika bakomliggande teorierna, sammanfattas som följer. Formalanalysen av 

Elsa Beskows bilder är en bra grund för fortsatt analyserande, oavsett vilken metod som väljs 

vidare, då den är en visuell beskrivning av komposition, färg och form. Inga historiska eller 

kulturella sammanhang är inblandade utan formalanalysen kan sägas begränsa sig till vad 

bildbetraktaren ser. Analys utifrån Wölfflins begreppspar är möjlig att utföra på Beskows 

bilder (se tabell nedan för sammanställning). Resultaten för de olika bilderna uppvisar samma 

begrepp av paren, det vill säga: lineär, yta, mångfald och klarhet. Vad gäller öppen eller 

sluten form ger analysen olika begrepp i de utvalda bilderna. Samtidigt är det tveksamt vad 

metoden med begreppsparen använda på Beskows bilderboksmotiv ger för typ av resultat? 

Wölfflin tog främst fram begreppsparen för att skilja på barock och renässansverk.  

�39



Tabell innehållande samtliga resultatet av analyserna utifrån Wölfflins begreppspar 

Lineär = delformerna är klart avgränsade från varandra 
Målerisk = delformerna har flytande övergångar sinsemellan 
Yta = alla skikten är parallella med de främsta bildplanet 
Djup = rumsdjupet uppkommer genom linjer eller former anordnade snett i förhållande till främsta bildplanet 
Sluten form = berättelsen ryms i bilden som är komplett inom ramen 
Öppen form = överskärningar vid ramen lockar till kompletterande av bilden 
Mångfald = med olika skilda delformer 
Enhet = upplevd helhet  
Klarhet = överskådlighet med symmetrisk komposition 
Oklarhet = behov att söka sig tillrätta 

Stilanalysen visar att Beskows behöll sin personliga stil och uttryck genom sin långa aktiva 

karriär. Detta trots en tidsperiod av stora förändringar i både samhälle och konst. Jugend och 

nationalromantik följdes av olika modernistiska konststilar som uppstod, existerade parallellt 

eller avlöste varandra. En lämplig fortsättning med inriktning på bildens innehåll är den 

ikonografiska analysen, Panofskys steg ett och två. Detta både för att beskriva och för att 

tolka vad som ses i bilderna. Även fortsättningen med steg tre, den ikonologiska analysen 

vilken avser att ta fram en djupare, inre, symbolisk mening av bilden, är användbar. Dock 

finns det andra bilder på vilka Panofskys steg tre lämpar sig bättre än Beskows bilderboks-

motiv. Samma gäller för den semiotiska analysen på Beskows bilder. Empirin är inte optimal 

för att analysmetoderna ska få komma till sin fulla rätt utan lämpligare analysobjekt är 

italienska renässansmålningar (1400–1600) med religiösa motiv eller profana verk som 

exempelvis Jan van Eyck’s Arnolfini Portrait (1434).  Verk vilka innehåller en komplexare 59

ikonografi där analysering med ikonologisk eller semiotisk analysmetod har förträfflig 

användbarhet. Lämpligt för Beskows bilderboksmotiv är att använda analyserna eklektiskt, 

Tomtebobarnen Blomsterfesten i 
täppan Hattstugan Duktiga Annika Petter och Lottas 

jul

Lineär Målerisk Lineär Målerisk Lineär Målerisk Lineär Målerisk Lineär Målerisk

Yta Djup Yta Djup Yta Djup Yta Djup Yta Djup

Sluten 
form

Öppen 
form

Sluten 
form

Öppen 
form

Sluten 
form

Öppen 
form

Sluten 
form

Öppen 
form

Sluten 
form

Öppen 
form

Mångfald Enhet Mångfald Enhet Mångfald Enhet Mångfald Enhet Mångfald Enhet

Klarhet Oklarhet Klarhet Oklarhet Klarhet Oklarhet Klarhet Oklarhet Klarhet Oklarhet

 Arnolfini Portrait, Nationalencyklopedin, Jan van Eyck, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/59

encyklopedi/lång/jan-van-eyck, sidan hämtad 2018-05-10
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alltså inte använda olika analysmetoder var för sig utan använda fler metoder: en teoretisk 

utgångspunkt och ett valt perspektiv för en studie och en annan för eller kompletterande teori 

för att tolka den i analyserande empirin. Genusanalys, vilket inte är en egentlig bildanalys-

metod, fungerar mycket bra att använda på bilderboksmaterialet. 

5  SAMMANFATTNING 

Min frågeställningen var hur Elsa Beskow gestaltat barnen och deras miljö i sina bilder-

böcker. Litteraturstudier av Beskows bilderböcker gjordes för att finna empirin vilken 

resulterade i en utvald bildsida ur vardera fem bilderböcker: Tomtebobarnen, Blomsterfesten i 

täppan, Hattstugan, Duktiga Annika och Petter och Lottas jul. Böckerna valdes för att 

representera olika tillkomstår och även för att belysa olika berättelseteman. Bildsidan 

studerades utifrån konstvetenskapliga bildanalyser och analys utifrån ett genusperspektiv. De 

konstvetenskapliga analyserna utfördes med tre olika metoder framtagna av olika teoretiker: 

formal- och stilanalys av Heinrich Wölfflin, ikonografisk och ikonologisk analys av Erwin 

Panofsky och semiotisk analys av Roland Barthes. Metoderna valdes för att möjliggöra en 

komparation av metodernas lämplighet på empirin. Litteraturstudier av bakgrundsfakta om 

Beskow i form av både biografier och utställningsmaterial genomfördes för att förstå hennes 

motiv med bilderböckerna men det gav även insikt i hur mycket av Elsa Beskows eget liv 

som återspeglar sig i hennes böcker. Resultatet av analyserna visade hur barnens miljöer 

gestaltats. För redovisningen delades miljöerna upp i: den fysiska miljön (land och stad, 

exteriörer och interiörer), familjesituationen (olika familjekonstellationer), barnens 

uppfostran och skolgång inklusive etik och moral, normer och värderingar, matsituationen 

och realism ställdes mot fantasi. Den fysiska miljön spänner från svensk skog och öppen 

landsbygd, till stad och vatten. Naturen skildras både i stort och i detaljer. Exteriörer och 

interiörer visar både landsbygdens röda stugor och den tidiga lilla stadens villakvarter, liksom 

mer fantasibetonade boenden som en kvarglömd hatt. Familjerna är både den normativa 

kärnfamiljen, storfamiljen och den ensamstående mamman med barn. Uppfostran, etik och 

moral är viktiga kunskaper. Tidens normer och värderingar syns i den psykiska miljön i 

vilken kroppsbestraffning ingår. Att jag tar upp matsituationen som en miljöfråga för barnen 

är för den stora betydelse den har i böckerna. Barnen är delaktiga efter förmåga i både 

anskaffandet och tillagandet. Bilderböckerna är alla sagoberättelser. Petter och Lottas jul är 

realistisk medan övriga böcker har olika mycket inslag av fantasi i form av personifierade 

blommor, talande hund, pysslingar med mera. Komparationen av analysmetoderna gav att 

�41



formal- och stilanalys var lämpliga att använda på bilderboksmotiven liksom den ikono-

grafiska analysens beskrivning och tolkning. Ikonologisk respektive semiotisk analys var 

möjlig men inte optimal. Analys utifrån ett genusperspektiv var också lämplig. 

6  EFTERORD 

”En enda bilderbok eller en enda bild ger material för många tolkningar, men man bör inte 

frestas till akademiska övertolkningar, därtill är Beskow trots allt för okonstlad” skriver Ying 

Toijer-Nilsson.  Toijer-Nilsson nämner hur Beskow dominerade svensk barnboksmarknad 60

fram till 1970 då tolkningar och debatter i marxistisk anda under en tid ifrågasatte hennes 

böcker. Samtidigt var det en tid av återväxt av aktörer på barnboksfronten. Idag ses Beskows 

böcker som klassiker. Här vill jag i två meningar med svar, personliga åsikter, återknyta till 

de i inledningen lösryckta funderingar som jag hade inför arbetet med uppsatsen: Det som gör 

böckerna populära är kombinationen av de underbara illustrationerna, vilka jag vill kalla 

konstmålningar, och de ofta korta och enkla texterna. Att bilderboksgenren inte ansågs lika 

fin berodde säkert på en kombination av att böckerna vände sig till barn och ett ålderdomligt 

könsrollstänk då illustratörerna ofta var kvinnor.  

Sigtuna där jag bor vill gärna vara förlaga till tanternas lilla stad och här finns både Tant 

Bruns kaffestuga och restaurang Farbror Blå. Elsa Beskows hade en väninna som bodde i 

Sigtuna och Elsa var här och hälsade på, så kanske är Sigtuna den lilla staden i sagorna om 

Tanterna, Farbror Blå, Petter och Lotta?  

 Ying Toijer-Nilsson, ’Ett nätverk av kvinnor’, Elsa Beskow: vår barndoms bildskatt, Ulf Cederlöf (red.), 60

Nationalmuseum, Stockholm, 2002, s.97 
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BILDFÖRTECKNING 

Bild 1: Titelsida 
  

© Elsa Beskow 

Eget fotografi av privata Elsa Beskow bilderböcker. 

Bild 2: Ur Tomtebobarnen 

© Elsa Beskow 

Eget fotografi av privat bok 

Bild 3: Ur Blomsterfesten i täppan 

© Elsa Beskow 

Eget fotografi av privat bok 
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Bild 4: Ur Hattstugan 
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Eget fotografi av privat bok 
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© Elsa Beskow 

Eget fotografi av privat bok 

Bild 6: Ur Petter och Lottas jul 
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Eget fotografi av privat bok 
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