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1. Inledning 
1.1 Inledning 

När litteraturprofessorn Mark Wests barnbarn Jacob fyllde fyra år fick han ett exemplar av Roald 

Dahls The Twits (1980) i present av sin morfar. De båda satte sig tillsammans med Jacobs mamma i 

vardagsrummet, varpå professorn började läsa högt ur boken. Men det dröjde inte länge innan 

Jacobs mamma konstaterade att boken var motbjudande och stormade ut ur rummet. ”Jacob and I, 

however,” skriver West, ”were laughing so hard that we hardly noticed her departure.”   1

 Jacobs mamma är inte den enda som reagerat med ogillande på Dahls berättelser för barn – 

särskilt dess personskildringar tenderar ge upphov till avsmak hos vuxna läsare. Ord som ”groteskt” 

eller ”makabert” har använts för att beskriva texterna som blottlägger människors (särskilt vuxnas) 

mörkare, mindre smickrande sidor. I barnböckerna står inte sällan den unga protagonisten under 

förtryck av en ondskefull auktoritet – bilden som förmedlas av vuxna människor är inte idealiserat 

entydig så som var vanligt i barnlitteratur före Dahls tid. Man kan tala om att ett normbrott ägde 

rum i mitten av 1900-talet. Lena Kåreland, barnboksforskare och professor i litteratur, beskriver hur 

efterkrigstiden 1945 förde med sig ett ifrågasättande av det äldre, auktoritära uppfostringssystemet. 

Både i samhället och i litteraturen förändrades tilltalet till barn, och ”i barnböckerna blev 

upprorslust, humor och nonsens viktiga inslag, både i text och i bild.”  Dessa drag kan tveklöst 2

konstateras förekomma i Roald Dahls böcker. Det var dock först på 1960-talet, skriver Kåreland, 

som gamla tabun inom barnlitteraturen började ifrågasättas på allvar. Så var det också under detta 

årtionde som Dahl positionerade sig som barnboksförfattare, bland annat genom utgivningen av 

James och jättepersikan (1961). Under decennierna som följde skrev Dahl åtskilliga barnböcker 

som blev mycket populära, däribland The Twits (1980) och Matilda (1988). 

 Det litterära normbrott och den upprorsanda Kåreland redogör för hade, föga förvånande, 

inverkan inte bara på barnböckernas stil och språk, utan även på dess framställda karaktärer. ”En 

framträdande tendens i det senare 1900-talets litteratur,” skriver Kåreland, ”är att föräldrarna i allt 

större utsträckning abdikerar från den auktoritära position de tidigare intagit och där de framstått 

 West, Mark I., ”The Grotesque and the Taboo in Roald Dahl's Humorous Writings for Children”, Children's 1

Literature Association Quarterly, 1990, vol. 15, no. 3, s. 115

 Kåreland, Lena, Skönlitteratur för barn och unga. Lund: Studentlitteratur, 2015, s. 382

!2



som mer eller mindre oförvitliga och felfria”.  Därav följer också att barnkaraktärerna allt mer blir 3

medskapare av sina egna liv – något den här studien får anledning att återkomma till längre fram.   4

 Roald Dahl äntrade alltså scenen för barnlitteratur under en tid som präglades av barnets 

frigörelse och av ett utdömande av den idealiserade vuxenbilden. Trots detta finner jag att en mer 

ingående diskussion kring vilken bild av vuxna som målas upp i Dahls berättelser och hur det vuxna 

inflytandet står i förhållande till barnprotagonisten inte har förts. Professorn i litteratur Maria 

Nikolajeva har konstaterat att barnlitteratur har potentialen att ifrågasätta vuxna normer, men också 

potentialen att understödja dem.  Hur berättelser som riktas till barn ter sig mot dessa 5

förhållningssätt och hur de framställer vuxna kan antas ha inverkan på barnets uppfattning om 

omvärlden, varför studier av hur relationen mellan barn och vuxna skildras i litteraturen är relevant. 

Det är alltså min ambition att närmare studera hur vuxna framstår i Dahls barnböcker. Min 

förhoppning är att denna uppsats ska uppmuntra till kritisk läsning av dessa berättelser som ännu är 

populära både för privat bruk och i utbildningssyfte. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur vuxna karaktärer och röster skildras i Roald Dahls 

böcker James and the Giant Peach (1961), The Twits (1980) och Matilda (1988). Avhandlingen 

ämnar i anslutning till detta också föra en diskussion kring vuxet inflytande och hur det står i 

förhållande till barnet i berättelserna. Den berättarröst som återger karaktärerna och deras 

förehavanden utgör således även den en viktig funktion som blir föremål för studien.  

1.3 Metod och material 
Professorn i litteratur, Perry Nodelman, framhåller att barnlitteratur utmärker sig som genre genom 

att den låter sig definieras av den tilltänkta läsaren – barnet – snarare än av författaren, av en tid 

eller av en plats.  Trots detta är det i regel vuxna som skriver för och köper böcker till barn. Vuxna 6

har alltså en signifikant roll i produktionen av barnlitteratur och därmed ett påtagligt inflytande över 

texterna. Det leder Nodelman till konstaterandet att barnlitteraturen kan sägas skildra barnet genom 

en vuxen lins av normer och föreställningar: ”children’s literature reads childhood through its adult 

 Kåreland 2015, s. 463

 Ibid. s. 504

 Nikolajeva, Maria, Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers. New York: Routledge, 5

2010, s. 11

 Nodelman 2008, s. 36
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lens”.  Som vuxen läsare av texter som producerats för barn kan även jag antas tillämpa en vuxen 7

lins av normer och föreställningar, genom vilken jag ofrånkomligen läser verken med andra 

förutsättningar än den tilltänkta barnläsaren. Jag gör således inte anspråk på att dra samma slutsatser 

av verken som ett barn skulle göra, utan tillämpar min vuxna lins för att undersöka och synliggöra 

förhållanden som annars inte är centrala i läsningen.  

 Studien genomförs genom grundlig läsning av Dahls verk och undersöker både narrativ och 

karaktärisering. Jag har i studien beslutat begränsa mig till tre av Dahls berättelser av den enkla 

anledningen att omfånget annars skulle bli alltför omfattande. De böcker som valts ut är James and 

the Giant Peach (1961), The Twits (1980) och Matilda (1988). Dessa berättelser uppvisar 

protagonister som vid första anblick ter sig olika (vilka dock samtliga kan räknas som barn, vilket 

jag ska återkomma till längre fram i uppsatsen) och är av olika språklig svårighetsgrad, varför det är 

intressant att visa på eventuella likheter i tillämpningen av vuxna karaktärer och röster böckerna 

emellan. Verken behandlas som enskilda och inte som representativa för hela Dahls omfattande 

författarskap. Av tillgänglighetsskäl använder jag mig inte av originalutgåvor och jag räknar med att 

detta inte har någon betydande inverkan på studien. Jag läser emellertid böckerna på originalspråket 

engelska för att befinna mig så nära ursprungstexten som möjligt. Samtliga tre utgåvor som används 

i uppsatsen innehåller illustrationer. Den här uppsatsen fokuserar dock texten, varför jag inte vidare 

kommenterar illustrationerna. De utgåvor som används är följande: James and the Giant Peach 

(2016) London: Puffin Books; Matilda (2011) New York: Puffin Books; The Twits (2007) London: 

Jonathan Cape. I avhandlingen förkortas titlarna James, Matilda samt Twits.  

1.4 Uppsatsens disposition 

Innan analysen tar vid återges kortfattat de tre berättelsernas handlingar. Analysen presenteras sedan 

enligt tematiskt upplägg och sammanför min läsning med tidigare forskning som bedrivits om 

litteratur för barn, främst av Lena Kåreland, Maria Nikolajeva och Perry Nodelman. Under avsnittet 

”Berättelsernas karaktärstyper” fastställs tre i berättelserna betydande karaktärstyper och deras 

respektive positioner som barn eller vuxna, medan ”Den vuxna gestalten” mer ingående redogör för 

de mest centrala vuxna karaktärernas utseenden och egenskaper. I avsnittet ”Den vuxna rösten” 

diskuteras böckernas narrativa röster och hur dessa förhåller sig till karaktärerna och till den 

tilltänkta läsaren. Slutligen behandlas under avsnittet ”Från förtryck till frigörelse?” vilken inverkan 

 Ibid. s. 867
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vuxet inflytande har på barnprotagonisterna under deras respektive emancipationsprocesser. I 

slutsatsen sammanfattas till sist studiens resultat. 

1.5 Tidigare forskning 
Forskningen om Roald Dahls skönlitterära verk är lika omfattande som bred, men endast ett ringa 

antal studier som fokuserar de vuxna karaktärerna finns att tillgå. Uppsatsen lutar sig därför inte 

främst mot forskning som är specifik för Roald Dahl, utan mot forskning som bedrivits om 

barnlitteraturen i stort.  

 I sin bok Skönlitteratur för barn och unga – Historik, genrer, termer, analyser (2015) inviger 

Lena Kåreland läsaren i det fält inom vilket barnböcker rör sig och diskuterar hur och var dessa 

berättelser läses, samt ger exempel på teorier som kan användas för att analysera dem. Hennes 

diskussion om barnbokens historia samt om dess avgörande element är viktiga i denna studie – 

särskilt har kapitlet ”Barnbokens berättande” bidragit med betydande insikter om motiv och tema 

som används i min diskussion om protagonisternas emancipationsprocesser. Kårelands text används 

som referenspunkt då jag hänvisar till barnlitteraturens generella egenskaper i mitt resonemang. 

 Medan Kåreland främst skriver om de mekanismer som verkar kring barnlitteraturen, stiger 

Perry Nodelman in i berättelserna och undersöker dess innehåll. Nodelman identifierar i The Hidden 

Adult – Defining Children’s Literature (2008) gemensamma drag hos sex välkända böcker som 

brukar beskrivas som riktade till barn, detta i ett försök att tydliggöra vad som definierar 

barnlitteratur. Hans resonemang och jämförelser har varit avgörande för att kunna identifiera 

likheter inom de karaktärstyper som förekommer i de verk min uppsats undersöker. Nodelman för 

också ett samtal kring barnbokens beskaffenhet som producerad av vuxna för barn, och kastar ljus 

över det vuxna inflytande som verkar i texterna. Dessa aspekter tillämpas i denna avhandling både 

då jag diskuterar maktförhållanden samt vid min redogörelse för den narrativa rösten.  

 Betydande för att förstå förhållandet mellan barn och vuxen har också Maria Nikolajevas 

forskning varit. I Power, Voice and Subjectivity in Literature för Young Readers (2010) diskuterar 

hon vuxnas maktposition i barnlitteraturen och hur vuxenvärldens normer bekräftas i densamma. 

Hon undersöker de strategier som ligger till grund för reproducerandet av makthierarkin. 

Nikolajevas resonemang bidrar därför med ett berikande perspektiv när jag diskuterar villkoren för 

protagonisternas emancipationer. Också Reading for learning: cognitive approaches to children's 

literature (2014), en senare publikation som redogör för kognitiva aspekter av barns läsning, har 

använts i denna uppsats. Boken föreslår hur djur i litteratur avsedd för barn ska förstås, vilket jag 

dragit nytta av vid fastställandet av karaktärstyper.  
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 Ovanstående utgör alltså grunden för den forskning från vilken jag hämtar mina 

resonemang. Värd att nämnas är också Laura Viñas Valle, som gjort en komparativ studie om den 

narrativa rösten i Dahls verk för barn respektive vuxna: ”The narrative voice in Roald Dahl’s 

children’s and adult books” (2008), publicerad i tidskriften Didáctica. Lengua y Literatura. Viñas 

Valles slutsatser om berättarrösten i Dahls barnböcker har varit vägledande i min egen diskussion 

om densamma.  

 Utöver ovan nämnda verk används också ett antal artiklar som mer specifikt behandlar 

böcker av Roald Dahl. Dessa artiklar återfinns i käll- och litteraturförteckningen.  

1.6 Handlingarna i korthet 

I James and the Giant Peach möter vi en pojke vid namn James. James är föräldralös, varför han 

tvingas bo hos sina fastrar Sponge och Spiker i fastrarnas ruckel till hus, beläget på en avlägsen 

kulle. Fastrarna behandlar pojken mycket illa och förbjuder honom att lämna huset och att träffa 

andra barn. Så en dag förändras allt. En underlig, gammal man dyker upp i fastrarnas trädgård och 

ger James en påse med magiskt innehåll. Främlingen säger till James att om han använder påsens 

innehåll enligt instruktioner kommer fantastiska saker att hända honom. Men när James ska följa 

instruktionerna tappar han i sin iver påsen på marken, varpå innehållet sjunker ned i jorden under ett 

gammalt persikoträd. Snart därpå börjar en persika växa på trädet – och den tycks aldrig sluta växa. 

Till slut är persikan större än fastrarnas hus. Sponge och Spiker ser en chans att tjäna pengar på 

underverket och börjar ta betalt för att låta allmänheten se den jättelika frukten. En kväll upptäcker 

James ett hål i persikan. Hålet visar sig vara en tunnel, och genom tunneln kryper James ändå in till 

persikans mitt och in i dess kärna. Där möter han en samling enorma insekter som liksom persikan 

förstorats genom kontakt med det magiska innehåll James spillt. Tillsammans lösgör de sig från 

persikoträdet, rullar över faster Sponge och faster Spiker och rakt ned i Atlanten. De korsar havet 

luftvägen genom att knyta fast persikan i ett stort antal fiskmåsar, och efter att ha klarat en mängd 

prövningar landar de på toppen av Empire State Building i New York. Stadens invånare agerar först 

tämligen panikartat på sällskapets ankomst men välkomnar dem sedan med öppna armar. James slår 

sig ned i Central Park där han bor i persikans kärna, och han får ofta besök av barn som vill höra 

honom berätta om sitt äventyr.  

 The Twits inleds med en redogörelse för det förfärliga paret Twits vardag. Herr och fru Twit 

bor i ett fängelseliknande hus omgivet av en hemsk trädgård, där de ägnar största delen av sin vakna 

tid åt att gräla och spela varandra fula spratt. Varje vecka fångar herr Twit fåglar genom att måla ett 

träd på tomten med klister så att fåglarna som slår sig ned i trädet fastnar på grenarna. Fru Twit 
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lagar sedan fågelpaj på offren. Herr Twit håller dessutom en grupp apor (apan Muggle-Wump och 

hans familj) fångna i en bur i trädgården. Med ambitionen att skapa en upp- och nervänd cirkus 

tvingar herr Twit apfamiljen att stå på huvudet under långa perioder – om de inte lyder blir de 

slagna med en käpp av fru Twit. Aporna försöker flera gånger varna fåglarna för att sätta sig i det 

klibbiga trädet, men misslyckas eftersom djuren inte talar samma språk. En dag kommer Roly-

Polyfågeln på besök från Afrika. Roly-Polyfågeln är flerspråkig och genom att samarbeta lyckas 

djuren, med Muggle-Wump i spetsen, både förhindra att fler fåglar fastnar i trädet och befria 

apfamiljen. Slutligen hämnas de på paret Twit genom att lura dem att ställa sig på huvudet i klister, 

så att de fastnar upp och ner och med tiden krymper ihop och försvinner.  

 Matilda handlar om en flicka som är ovanligt begåvad. Vid fyra års ålder har hon redan läst 

ett stort antal klassiska romaner. Hennes föräldrar, herr och fru Wormwood, är däremot fullkomligt 

ointresserade av både läsande och lärande och de behandlar henne med förakt. Matildas mamma 

ägnar istället vardagen åt att spela Bingo och titta på tv, medan hennes pappa är en bilhandlare som 

med kriminella metoder svindlar sina kunder. Matilda hämnas föräldrarnas orättvisa behandling 

genom att spela sin pappa olika hyss. När Matilda börjar i skolan blir det snart tydligt för hennes 

lärare, fröken Honey, att flickan är klipskare än de andra barnen. Fröken Honey begär av skolans 

rektor, den grymma fröken Trunchbull, att Matilda ska flyttas till en mer avancerad årskurs. 

Rektorn, som avskyr barn och dagligen plågar sina elever på olika sätt, vägrar. När fröken Honey 

istället försöker få gehör hos Matildas föräldrar ignorerar de henne. Matilda och fröken Honey 

kommer varandra nära, och efter en tid anförtror sig fröken Honey till Matilda och berättar att 

fröken Trunchbull i själva verket är hennes faster och att rektorn har lagt beslag på brorsdotterns arv 

från sina föräldrar. Matilda, understimulerad i skolan och frustrerad över rektorns förtryck, 

upptäcker att hon har övernaturliga förmågor. Hon använder dem till att få fröken Trunchbull att ta 

till flykten därmed hjälpa fröken Honey att återfå sitt arv. När Trunchbull är ute ur bilden tillåts 

Matilda avancera till mer utmanande studier, varmed hon förlorar sina magiska förmågor. Pappans 

svindlerier blir kända av allmänheten och familjen tvingas fly utomlands. Efter Matildas egen 

önskan reser familjen utan henne, och berättelsen slutar med att hon istället flyttar in hos fröken 

Honey.  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2. Avhandling  
2.1 Berättelsernas karaktärstyper  

Nodelman konstaterar att läsaren tenderar identifiera sig med de karaktärer genom vilkas perspektiv 

man följer händelseförloppet – genom vilka karaktärer händelserna fokaliseras. Fokalisering genom 

en central barnkaraktär, menar Nodelman vidare, är därför en egenskap som signalerar att en text är 

ämnad för barnläsare.  I Dahls verk är det främst genom protagonisten som läsaren möter 8

händelserna, men protagonisten är inte alltid ett barn i begreppets vanliga bemärkelse. Dahl är heller 

inte ensam om att i berättelser avsedda för barn skildra en protagonist som inte är ett barn. 

Nodelman tar upp Hugh Loftings The Story of Dr. Dolittle (1920) som ett exempel på detta. I själva 

verket är den centrala figuren Dr. Dolittle vuxen. Men, skriver Nodelman, han är en vuxen med 

barnlika karaktärsdrag.  Dr. Dolittle blir därmed i Nodelmans mening en protagonist som är precis 9

lika barnlik som de faktiska barn som står i centrum i många andra populära barnböcker.  

 Även om fokalisering genom en central barnkaraktär är vanligt i den litteratur som anses 

tillhöra barnboksgenren, är det alltså inte givet att karaktären ifråga är ett konventionellt barn. För 

att kunna föra en diskussion kring hur Dahls vuxna karaktärer och röster ter sig i förhållande till 

berättelsernas protagonister är det därför väsentligt för denna uppsats att först fastställa de 

karaktärer som står i kontrast till det vuxna.  

2.1.1 Den barnlika protagonisten 

I Matilda och James framträder barnprotagonister tydligt i form av en pojke respektive en flicka 

som presenteras tidigt i berättelserna. Matilda är fyra år gammal då boken tar sin början medan 

James är sju år gammal och de båda står i fokus för händelserna som följer. Twits, å andra sidan, 

inleds med en lång beskrivning av de vuxna antagonisterna herr och fru Twit, och då protagonisten 

introduceras först 50 sidor in i boken är det i själva verket inte alls ett människobarn som står i 

händelsernas centrum, utan en apfamilj. Också i James förekommer djur som har avgörande roller, 

nämligen de insekter som James möter inne i persikan: en tusenfoting, en spindel, en gräshoppa, en 

daggmask, en nyckelpiga, en lysmask och en silkesmask.  

 Flera forskare har undersökt vilken funktion djur har i böcker avsedda för barn, och de når 

snarlika slutsater: djuren i berättelserna representerar människor. Ofta framställs djuren i dessa 

sammanhang med antropomorfa drag och Nikolajeva konstaterar att ”In world with fully 

 Ibid. s. 188

 Ibid. s. 199
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antropomorphised animals, these are used to represent human beings, often with typically human 

traits.”  Exempel på sådana typiskt mänskliga, antropomorfa drag är djur som besitter förmågan att 10

tala eller bär människokläder. I både Twits och James påträffas djur som kommunicerar genom tal – 

apfamiljen såväl som Roly-Polyfågeln i den förra, insekterna i den senare – och tusenfotingen i 

James bär skor. Det finns alltså skäl att läsa dessa djur som människolika.  

 Jag vill dock utvidga resonemanget och vidare hävda att de antropomorfiserade djuren i 

Twits och James intar positioner av olika grad av barnlikhet eller vuxenhet, varav apfamiljen i Twits 

befinner sig i ett tillstånd mycket likt James och Matildas. Nodelman vidhåller nämligen att barns 

och djurs egenskaper ofta likställs i litteraturen: ”The many texts of children’s literature centering 

on animals who talk suggest the degree to which childlike behavior is conventionally identified with 

that of animals, childlike thinking with what is assumed to be the nature of animal thinking.”  Vid 11

ett återbesök till exemplet The Story of Dr. Dolittle anas detta samband mellan å ena sidan barns 

beteende och tänkande och å andra sidan djurs, i det att den barnlike Dr. Dolittle inte bara förmår 

kommunicera och känna samhörighet med djur utan rentav föredrar deras sällskap framför 

människors: ”I like animals better than the ’best people’”, konstaterar han.  Så tar också James och 12

Matilda hjälp av just djur då de på olika sätt gör motstånd mot sina vuxna plågoandar: Matilda 

skrämmer sina föräldrar genom att låna en papegoja som hon placerar i skorstenen; James och 

insekterna tillintetgör fastrarna Sponge och Spiker tillsammans då de rullar över dem med 

jättepersikan.  

 Den grad till vilken barn och djur ofta likställs och samverkar har betydelse för att förklara 

apfamiljens roll i Twits, eftersom det pekar mot att aporna kan läsas som barn. Från och med deras 

inträde i berättelsen är apornas situation i mångt och mycket lik James och Matildas. Apfamiljen, 

James och Matilda befinner sig samtliga i en förtryckt position i vilken de kuvas av vuxna 

karaktärer från vilka de söker frigöra sig. Dessa vuxna karaktärer hyser dessutom agg särskilt mot 

just barn och djur (vilket exemplifieras i avsnittet om den vuxna gestalten). De illasinnade vuxna 

karaktärernas tillkortakommanden och i sinom tid undergång kontrasteras mot djurens och barnens 

framgångar. Aporna kan således konstateras inte bara inta rollen som berättelsens protagonister – i 

sin antropomorfa framställning och i överensstämmelsen med James och Matildas situation finner 

jag skäl att läsa dem som en barnlik motsvarighet till James och Matilda. 

 Nikolajeva, Maria, Reading for learning: cognitive approaches to children's literature. Amsterdam: John 10

Benjamins Publishing Company, 2014, s. 41

 Nodelman 2008, s. 1911

 Ibid. s. 1912

!9



 I linje med ovanstående resonemang kan apfamiljen i Twits sägas företräda barnet och inta 

dess position som förtryckt av en vuxen auktoritet i avsaknad av en mänsklig barnprotagonist. Att 

det rör sig om en familj med flera apor hindrar inte resonemanget – Kåreland skriver att vissa 

berättelser rymmer ett slags kollektiva huvudpersoner – en grupp av något slag.  Jag vill hävda att 13

man i Twits kan tala om en kollektiv protagonist bestående av apfamiljen, vilka företräder den 

annars vanliga barnprotagonisten. Muggle-Wump kan dock ses som frontfigur i sammanhanget, 

eftersom han är den enda i familjen som har egna repliker och familjen genomgående benämns som 

”Muggle-Wump and his family” .  14

 Jag kan alltså konstatera att det i samtliga tre verk som uppsatsen diskuterar finns en 

protagonist i enskild- eller i gruppform som kan klassificeras som barn. Den icke vuxna 

protagonisten benämns hädanefter som ”barnlik” och benämningen ”barnlika protagonister” 

omfattar fortsättningsvis även Muggle-Wump med familj. 

2.1.2 Den vuxna antagonisten 

Det krävs ingen längre diskussion för att fastställa antagonisterna i James, Twits och Matilda 

eftersom de framträder tydligt i form av fastrarna Sponge och Spiker, herr och fru Twit samt rektorn 

Trunchbull. Antagonisterna, vilka framställs som fullständigt onda och därigenom tämligen platta 

karaktärer, är samtliga vuxna och har en maktposition över de barnlika protagonisterna.  

 Fastrarna Sponge och Spiker besitter denna maktposition genom rollen som James 

förmyndare. De låter över huvud taget inte James lämna trädgården där de bor. Herr och fru Twit, 

vilka frihetsberövat Muggle-Wump och hans familj, håller aporna under liknande missförhållanden 

men beskrivs bättre som fångvaktare än förmyndare. I fallet Matilda sammandrabbar protagonisten 

Matilda ofta med sina förmyndare, tillika föräldrar, herr och fru Wormwood. Men berättelsens 

huvudsakliga konflikt är mellan henne och skolans rektor, den maktmissbrukande fröken 

Trunchbull. Trunchbull, som alltså är antagonisten i Matilda, tyranniserar såväl Matilda som andra 

och hindrar henne från mer avancerade studier och därmed vidareutveckling. I egenskap av 

undermåliga vuxna används dock även paret Wormwood som referenspunkt i denna avhandling. 

 Den barnlika protagonisten ställs alltså inför förtryck av en eller flera vuxna karaktärer, 

huvudsakligen av berättelsernas vuxna antagonister, vilka endast till viss del sammanfaller med 

protagonisternas förmyndare. 

 Kåreland 2015, s. 13713
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2.1.3 Den medlande medhjälparen  

Utmärkande för Dahls tre verk är att protagonisterna vid berättelsernas begynnelse saknar positiva 

förebilder eller bundsförvanter. I verkligheten åläggs ofta denna roll föräldern, men i James får 

läsaren tidigt veta att James föräldrar har omkommit i en olycka vilket alltså är orsaken till att han 

tvingas bo i avskildhet med sina fastrar. Apfamiljen i Twits befinner sig också de i ett obekant och 

isolerat sammanhang, långt från sitt hem i den afrikanska djungeln. De har ingen som kan hjälpa 

dem eller ge dem råd, inte minst för att de inte talar språket. Protagonisten i Matilda bor med sina 

föräldrar och sin bror, men föräldrarna är totalt ointresserade av sin dotter: ”Occasionally one comes 

across parents […] who show no interest at all in their children”, konstaterar berättaren, ”Mr and 

Mrs Wormwood were two such parents”.  De barnlika protagonisterna har helt enkelt ingen som 15

månar om dem i och med att lämpliga föräldrar eller förmyndare saknas då de tre berättelserna 

inleds. Det innebär dock inte att förebilder eller vägledande karaktärer uteblir då händelserna 

utvecklar sig. Nikolajeva konstaterar följande: ”In most children’s books, conventional and modern, 

there is typically at least one adult role model, occasionally a parent, but more likely a teacher or 

other parental substitute.”  Detta, fortsätter Nikolajeva, medan andra vuxna porträtteras som 16

opålitliga, moraliskt underlägsna och ibland direkt onda. Jag menar att det i avsaknad av lämpliga 

förmyndare i Dahls verk istället inträder andra karaktärer med vuxna egenskaper som kan ses som 

förebilder eller åtminstone medhjälpare till den barnlika protagonisten.  

 Matilda är den berättelse som tydligast skildrar en sådan karaktär, nämligen fröken Honey. 

Fröken Honey inser snabbt Matildas begåvning och visar sig villig att hjälpa henne att utvecklas. 

Läraren är dessutom mycket omtyckt av både Matilda och andra barn; hon är ”adored by every 

small child under her care” och står därmed i stark kontrast till rektorn Trunchbull.  Det är med 17

fröken Honeys praktiska och moraliska stöd som Matilda gör sin mognadsresa. På liknande sätt är 

det i Twits inte förrän den magnifika Roly-Polyfågeln anländer som Muggle-Wump och hans familj 

kan börja sin emancipationsprocess. Roly-Polyfågeln har gemensamt ursprung med aporna och 

förmår alltså inte bara sympatisera med dem, utan använder sina språkkunskaper och sin 

flygförmåga för att befria dem.  

 I James är det vid första anblick svårare att urskilja en tydlig förebild. James får tillfälligt 

hjälp av den gamle mannen som ger honom den magiska påsen, man mannen framstår snarare som 

 Dahl, Roald, Matilda, (1988) New York: Puffin Books, 2011, s. 415

 Nikolajeva 2014, s. 18916

 Dahl 2011, s. 6117
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märklig och narraktig. Hans andedräkt luktar ”musty and stale and slightly mildewed”, han viftar 

sin käpp ”madly in the air” och försvinner sedan in ett buskage.  Det är inte förrän James möter 18

insekterna i persikan som han kommer samman med figurer som kan hjälpa honom att utvecklas. 

Insekterna är personlighetsmässigt mycket olika varandra – några av dem agerar föredömen, andra 

inte, och de grälar en hel del. Men de är James första vänner, ”they seemed extremely kind and 

helpful in spite of all the shouting and arguing that went on between them”, och de hjälper James 

till frigörelse.  19

 Jag kan alltså konstatera att fröken Honey, Roly-Polyfågeln och insekterna agerar 

medhjälpare till berättelsernas barnlika protagonister. Men hur ter de sig i en kontext där vuxna 

antagonister ställs mot barnlika protagonister, var befinner de sig i konflikten mellan vuxet och 

barnlikt? I anslutning till Nikolajevas konstaterande att ”normally it is assumed that animals […] 

represent children” ligger det nära till hands att i analogi med det vanliga greppet att i litteraturen 

låta djur inta rollen som barn påstå att även insekterna bör läsas som just detta.  I det att James 20

möter de förstorade insekterna vid upptakten till sin mognadsresa skulle tusenfotingen, spindeln, 

gräshoppan, daggmasken, nyckelpigan, lysmasken och silkesmasken kunna förstås som en 

förlängning av James själv, en förstoring av barnets egenskaper. De har lidit samma förtryck och 

varit instängda i samma trädgård (spindeln berättar om hur fastrarna både dödat hennes pappa 

genom att spola ned honom i avloppet och mosat hennes mormor med en kvast). Insekterna delar 

uppenbart James syn på fastrarna – ”Nothing could be worse than this desolate hilltop and those two 

repulsive aunts of yours” konstaterar nyckelpigan vid ett tillfälle – och de identifierar sig med 

honom.  ”You are one of us now, didn’t you know that?”, säger de till James. ”You are one of the 21

crew. We’re all in the same boat.”  22

 Men gruppen av insekter är mer komplex än så. Mark West, som tolkat James ur ett 

psykoanalytiskt perspektiv, använder personlighetsklyvning för att förklara insekternas funktion.  23

Personlighetsklyvningen är i Wests mening ett resultat av ”introjection or projection. When 

introjection comes into play, the individual draws upon memories of another person, usually a 

 Dahl, Roald, James and the Giant Peach, (1961) London: Puffin Books, 2016, s. 11-1218

 Dahl 2016, s. 4519

 Nikolajeva 2010, s. 15720

 Dahl 2016, s. 4621

 Ibid. s. 3622

 West, Mark I., ”Regression and Fragmentation of the Self in James and the Giant Peach”, Children’s 23

Literature in Education, 1985, vol. 16, s. 221
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parent, to create an internalized representation of that person (also known as an introject). When 

projection comes into play, the individual attempts to externalize certain parts of his or her 

personality by projecting these qualities onto another being.”  West påstår vidare att nyckelpigan 24

och gräshoppan kan beskrivas som ”introjects” eftersom de skildras som omhändertagande och 

vänliga föräldrar i förhållande till James, medan tusenfotingen och daggmasken utgör en projicering 

av det naiva barnet, av James själv. Som grupp besitter därmed insekterna både barnlika och vuxna 

egenskaper och jag läser därför inte insekterna som uteslutande representativa för barnet, utan även 

som en mer vuxen influens. 

 Nikolajeva påpekar också mycket riktigt att det inte bör tas för givet att alla djurkaraktärer 

kan likställas med barn. Anledningen, menar hon, är att ”the use of animals allows circumventing 

come aspects inevitable in a narrative with human characters, such as age and social status”.  25

Djurkaraktärer kan helt enkelt vara av obestämd beskaffenhet och ålder, ett mellanting mellan barn 

och vuxen. Idén om karaktärer som positionerar sig mellan barnlikt och vuxet har diskuterats även 

före Nikolajeva. Ulrich C Knoepflmacher, en professor i litteratur som studerat viktorianska sagor 

för barn, hävdar att författare mot slutet av 1800-talet blev självmedvetna om sin egen roll som 

medlare mellan tillstånd av barndom och mognad.  Så finns i hans exempel ur 1800-talets 26

äventyrslitteratur för barn också så kallade ”medlande” karaktärer i litteraturen; hybridfigurer som 

besitter både barnlika och vuxna egenskaper och som överbryggar gapet mellan naivitet och 

erfarenhet.  27

 Med införandet av denna medlande karaktärstyp klarnar bilden inte bara av insekterna i 

James, utan även av de karaktärer som i Twits och Matilda agerar medhjälpare till de barnlika 

protagonisterna. Fröken Honey står mycket nära barnen, hon förstår och sympatiserar med dem. Det 

säger sig självt att det att sympatisera med barn inte är synonymt med att vara ett barn. Men fröken 

Honey har också gemensamt med Matilda att hon underkuvas av den vuxna antagonisten. Hennes 

föräldrar dog tidigt, varmed hon tvingades bo med sin brutala faster fröken Trunchbull. Fröken 

Honey beskriver fasterns förtryck: ”[…] over the years I became so completely cowed and 

dominated by this monster of an aunt that when she gave me an order, no matter what it was, I 

 West 1985, s. 22124

 Nikolajeva 2010, s. 15725

 Knoepflmacher, Ulrich C., ”The Balancing of Child and Adult: An Approach to Victorian Fantasies for 26
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obeyed instantly”.  (Situationen är också omisskännligt lik den som James fått uthärda.) Fröken 28

Honey är dessutom ung, ”she could not have been more than twenty-three or twenty-four”.  I allra 29

högsta grad kan hon beskrivas som simultant barnlik och vuxen. 

 Också Roly-Polyfågeln i Twits kan kan läsas som en mellan barnlikt och vuxet medlande 

karaktär. Det talande djuret, som har sitt ursprung gemensamt med apfamiljen, står också under 

hotet från den vuxna antagonisten. Han har inte direkt erfarenhet av herr och fru Twits förtryck men 

befinner sig i egenskap av fågel i riskzonen för att hamna i fru Twits fågelpaj. Samtidigt är Roly-

Polyfågeln mer världsvan och mogen än aporna, och han agerar som ett slags förnuftets röst i det att 

han hjälper dem.  

 Jag vill alltså hävda att både James, Twits och Matilda innehåller medlande karaktärer; 

medhjälpare som befinner sig mellan naivitet och mognad och som kan förstås som simultant 

barnlika och vuxna. Den medlande karaktären befinner sig tillsammans med protagonisten i en 

utsatt position där en vuxen auktoritet utövar förtryck, hen formar nära band med protagonisten och 

går igenom emancipationsprocessen tillsammans med densamma. Där lämpliga vuxna förmyndare 

uteblir hjälper istället den medlande karaktären protagonisten till insikt och utveckling. (Som 

uppsatsen ska visa längre fram intar dessa medlande karaktärer även en undervisande roll.) Genom 

den medlande medhjälparen skrivs en nyanserad karaktärstyp fram, med vilken en medelväg mellan 

naivitet och mognad öppnar sig.  

2.2 Den vuxna gestalten 
Det är ingen nyhet att Dahl tillskriver sina vuxna antagonister frånstötande fysiska attribut, och 

James, Twits och Matilda utgör inget undantag. Faster Sponge i James är fet och kort, hon har små 

grisaktiga ögon, insjunken mun och ett ansikte som ser ut som om det har kokats: ”She was like a 

great white soggy overboiled cabbage”.  Faster Spiker, å andra sidan, är mager, lång och benig. 30

Hon har stålbågade glasögon fästa vid nästippen, skrapig röst och långa, våta, smala läppar. Om hon 

blir arg eller upphetsad spottar hon när hon pratar. 

 Beskrivningarna av hur paret Twit ser ut är än mer utförliga och utelämnar inga snuskiga 

detaljer. Det var faktiskt just skildringen av herr Twits utseende som fick Jacobs mamma att lämna 

rummet när West läste högt för sitt barnbarn. Dominerande i beskrivningen av herr Twit (och av 

 Dahl 2011, s. 19328
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 Dahl 2016, s. 530
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män överlag) är hans skägg. Berättaren förklarar att hela herr Twits ansikte, med undantag för 

panna, ögon och näsa, är täckt av tjock stubb. I skägget fastnar allt som inte hamnar i herr Twits 

mun då han äter – och herr Twit duschar aldrig. Kycklinglever, mögliga cornflakes och 

maskangripen ost är bara några av de saker som återfinns i herr Twits skägg. Han är helt enkelt 

motbjudande: ”[…] Mr Twit was a foul and smelly old man. He was also an extremely horrid old 

man”.  Om Fru Twit konstateras att hon är ”no better than her husband” – hon är skrämmande ful 31

och hon har ett glasöga som alltid ser åt fel håll.   32

 Fröken Trunchbull i Matilda, rektorn som en gång varit atlet, är muskulös och kraftig.”Her 

face, I’m afraid, was neither a thing of beauty nor a joy for ever. She had an obstinate chin, a cruel 

mouth and small arrogant eyes. [– – –] She looked, in short, more like a rather eccentric and 

bloodthirsty follower of the stag-hounds than the headmistress of a nice school for children.”  33

Rektorn talar sällan med normal röst – istället skriker eller skäller hon (som en jakthund). Också 

Matildas föräldrars fysik är av det mindre smickrande slaget. De utgör inte den huvudsakliga 

antagonisten i Matilda, men inte desto mindre framstår de i egenskap av elaka och olämpliga 

förmyndare som ytterligare ett exempel på undermåliga vuxna. Fru Wormwood är stor och 

platinablond, ”except where you could see the mousy-brown bits growing out from the roots. She 

wore heavy make-up and she had one of those unfortunate bulging figures where the flesh appears 

to be strapped in all around the body to prevent in from falling out.”  Herr Wormwood, däremot,  34

”was a small ratty-looking man whose front teeth stuck out underneath a thin ratty moustache.”  35

De barnlika  protagonisternas  förtryckare  skildras  alltså  som alltigenom anskrämliga  och 

därmed  tämligen  enkla  karaktärer.  Jonathon  Culley,  lärare  och  författare  till  en  artikel  som 

diskuterar fascinationen för Dahls verk, beskriver det som att ”Dahl’s characters are generally quite 

simple. As is true of the body of folklore, the characters lie fairly flat on the page, with exaggerated 

personal qualities but relatively little roundness to them. [– – –] By "purifying" the characters into 

archetypes, Dahl enables the child to focus more clearly on the dilemmas involved.”  Så 36

understryks konflikten mellan protagonister och antagonister genom de senares fulhet. Men som 
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avhandlingen konstaterat förekommer också mer komplexa karaktärer i de tre verken. Det  är 

betydelsefullt att undersöka hur de medlande medhjälparna, barnvärldens bundsförvanter, framställs 

eftersom även de till viss del representerar vuxenvärlden. 

Det visar sig att skillnaden är stor mot de anskrämliga antagonisternas fysik. Fröken Honey i 

Matilda återges som tämligen behaglig, kanske till och med vacker: ”She had a lovely pale oval 

madonna face with blue eyes and her hair was light-brown. Her body was so slim and fragile one 

got  the  feeling  that  if  she  fell  over  she  would  smash  into  a  thousand pieces,  like  a  porcelain 

figure.”  Med  sitt  madonna-ansikte  och  sin  smäckra  kropp  framstår  hon  som ömtålig,  rentav 37

oskuldsfull. Mindre ömtålig men desto mer imponerande är Roly-Poly-fågeln, apfamiljens befriare. 

Han beskrivs som ”truly magnificent” och med ”marvellous coloured feathers”.  Om medhjälparna 38

i James, insekterna, ges inte en lika utförlig beskrivning. Då James ser dem för första gången blir 

han i själva verket skrämd. ”Every one of these ’creatures’ was at least as big as James himself”, 

förklarar berättaren, ”they were absolutely terrifying to behold”.  Men James rädsla kommer sig av 39

att  han  tror  att  de  jättelika  insekterna  ska  äta  upp  honom.  När  han  förstår  att  de  är  välvilligt 

inställda, att ”in fact, they weren’t really terrible at all”, börjar han istället fascineras över deras 

utseenden och många talanger.  Exempelvis beskrivs därefter lysmasken som en ”extraordinary 40

sight”  och  nyckelpigans  skal  som ”beautiful  scarlet”.  De  medlande  medhjälparna  framställs 41 42

alltså  i  positiva  ordalag  som  vackra  eller  åtminstone  imponerande.  Detta  medan  de  vuxna 

antagonisternas  illvillighet  korresponderar  mot  deras  osympatiska  utseenden  –  utseenden  som 

lockar somliga till skratt och väcker avsmak hos andra. 

Men att påstå att  beskrivningarna av vuxna karaktärers fysiska attribut ensamt ligger till 

grund  för  de  ibland  bestörta  reaktionerna  på  Dahls  barnböcker  är  att  simplifiera  orsaken.  Mer 

rättvisande är att knyta mottagandet till den mer övergripande bild av vuxna som uppmålas. Eve 

Tal, barnboksförfattare med konstnärlig masterexamen, formulerar det som följande: ”Dahl never 

idealized childhood or the adult world. Many consider his work subversive because he presents a 

world  view that  adults  find unappetizing,  in  great  part  because  it  exposes  adult  hypocrisy  and 

 Dahl 2011, s. 6037

 Dahl 2007, s. 4838

 Dahl 2016, s. 3439

 Ibid. s. 4540

 Ibid. s. 4341

 Ibid. s. 9542

!16



portrays  adults  as  less  than ideal  beings”.  Tal  identifierar  alltså  avslöjandet  av vuxenvärldens 43

hyckleri som en viktigt orsak till synen på Dahls verk som subversiva. 

 Faktum är att samtliga vuxna antagonister i James, Twits och Matilda gör sig skyldiga till 

övermod och hyckleri av den typ Tal nämner. Men ett särskilt tydligt exempel återfinns i en 

konversation mellan Matilda och paret Wormwood, vilka onekligen är av den hycklande sorten. 

Matilda berättar för sina föräldrar om en pojke som fått superlim på sitt finger och sedan stoppat det 

i näsan, varefter fingret fastnat där. Fru Wormwood är snabb med att döma: ”’Serve him right,’ Mrs 

Wormwood said. ’He shouldn’t have put his finger up there in the first place. It’s a nasty habit.’” 

Matilda låter då inte mamman stå oemotsagd. ”Grown-ups do it too, mummy”, påpekar hon, ”I saw 

you doing it yesterday in the kitchen.”  På så vis uppdagas med hjälp av den barnlika protagonisten 44

den vuxna dubbelmoralen.  

 Att blottläggandet av den vuxna auktoritetens hyckleri gör densamma illa till mods kommer 

knappast som en överraskning. Fru Wormwoods svar säger allt: ”’That’s quite enough from you,’ 

Mrs Wormwood said, turning pink.”  Reaktionen kommer sannolikt av att den vuxnas godtyckliga 45

maktposition undermineras i scener som denna. Fru Wormwood står handfallen och förmår inte 

göra annat än att tysta ned Matilda. Inte heller fröken Trunchbull förmår försvara sina handlingar då 

hon ifrågasätts av en elev. Hon hotar istället med samma våldsmetoder som herr och fru Twit 

utsätter apfamiljen för: ”Don’t argue with me, boy, or I’ll make you stand on your head! Now do as 

you’re told!” . Repliken är lika avfärdande som välbekant. Att bara göra som man blir tillsagd och 46

inte ifrågasätta är en återkommande uppmaning gentemot barn och medlare – samma tillsägelse 

använder såväl Trunchbull mot fröken Honey (”’Don’t argue with me, Miss Honey!’ the 

Headmistress thundered. ’Just do as you’re told!’” ) liksom herr Wormwood mot Matilda (”’Just 47

do as you’re told and stop arguing’, the father snapped.” ). Repliken speglar väl den vuxnas 48

förväntningar på de barnlika karaktärerna, och det är inte otroligt att den barnläsare som tar del av 

berättelsen relaterar till orden. 
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 Intressant nog uppvisar inte någon av de medlande karaktärerna ett hycklande beteende och 

de ifrågasätts inte heller av protagonisterna eller berättarna. Jag härleder det till deras position som 

simultant barnlika och vuxna; ett tecken på att de i sin närhet till barnets erfarenhet redan befinner 

sig i underläge, men också ett tecken på att de representerar ett vuxet inflytande och ideal som inte 

behöver kullkastas.  

Sett till de vuxna antagonisterna kan man dock ge Tal rätt i påståendet att Dahls barnböcker 

förmedlar en världsbild där vuxna inte är felfria varelser. Också Culley har insett betydelsen av 

hyckleriets roll i Dahls berättelser, i det att han konstaterar att ”adult hypocrisy is a hobbyhorse of 

Dahl's. He leaves us in no doubt that adult power is often merely an abused function of age, 

accident, and aggression.”  Jag vill dock poängtera att de vuxna antagonisternas godtyckliga makt 49

inte är abstrakt, utan används konkret. Antagonisterna är trots allt inte bara fysiskt frånstötande och 

hycklande. Den maktposition karaktärerna besitter i form av rektor eller förmyndare missbrukas 

praktiskt för att förtrycka de som är maktlösa – specifikt barn och djur.  

 Det likställande av barn och djur som avhandlingen tidigare har gett prov på kommer till 

uttryck i antagonisternas gemensamma antipatier mot desamma, och det är främst mot barn och djur 

de  maktfullkomliga  karaktärerna  missbrukar  sin  makt.  Exemplen  på  barn-  och  djurhat  är 

återkommande i de tre verken. Fastrarna Sponge och Spiker har som bekant dödat anhöriga till 

insekterna i persikan, och de uttrycker sig brutalt när de talar om James: ”’He probably fell down in 

the dark and broke his leg,’ Aunt Spiker said. / ’Or his neck, maybe,’ Aunt Sponge said hopefully. / 

’Just wait till I get my hands on him,’ Aunt Spiker said, waving her cane.”  Faster Spiker insinuerar 50

därmed att hon tänker slå James med käppen. Barnaga är ett grepp som repeteras också i Matilda 

och Twits. ”I wish to heavens I was still allowed to use the birch and belt as I did in the good old 

days!” utbrister fröken Trunchbull, ”I’d have roasted Matilda’s bottom for her so she couldn’t sit 

down for a month!”  Så bär också fru Twit med sig en käpp specifikt för att kunna slå djur och 51

barn: ”the real reason she carried a stick was so that she could hit things with it, things like dogs and 

cats and small children.”  52

Våldet övertygar läsaren om att fastrarna Sponge och Spiker såväl som herr och fru Twit och 

fröken Trunchbull  verkligen förtjänar de öden de senare går till  mötes.  Deras avoghet mot och 

avståndstagande  till  barn  och  djur  förstärker  också  motsättningen  mellan  de  barnlika 
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protagonisterna och de vuxna antagonisterna. I själva verket avskyr fröken Trunchbull små barn så 

mycket att hon hävdar att hon själv aldrig varit liten. ”Nasty dirty things, little girls are. Glad I 

never was one.”  Hon liknar barn vid insekter och konstaterar att hon helst skulle göra sig kvitt 53

dem: ”I have never been able to understand why small children are so disgusting. […] They are like 

insects. They should be got rid of as early as possible.”  Antagonisterna hyser kort sagt ett djupt hat 54

mot barn och djur, och de använder sina maktpositioner för att plåga och förtrycka dem. De vuxna 

antagonisternas  illasinnade  läggning  återspeglas  i  deras  frånstötande  utseenden och  de  barnlika 

protagonisterna liksom de medlande medhjälparna står i kontrast till de groteska skildringarna av 

vuxna.

2.3 Den vuxna rösten 

Vad gäller de vuxna antagonisterna i James, Twits och Matilda lämnar Dahl alltså i sin framställning 

inget utrymme för tvivel på karaktärernas ondskefulla mentalitet. Detta, i sin tur, förstärker 

motsatsförhållandet mellan protagonister och antagonister, mellan barn och vuxen. Men det finns 

anledning att eftersöka indikationer på förhållandet mellan barn och vuxen även utanför 

antagonisternas karaktärer. Nikolajeva menar nämligen att denna ofta obalanserade relation 

tydligast manifesteras i förhållandet mellan den vuxna narrativa rösten och de barnkaraktärer genom 

vilken berättelsen fokaliseras.  Det är alltså betydelsefullt att granska inte bara de karaktärer som 55

besitter vuxna egenskaper, utan även den berättarröst som återger berättelserna.  

 Det är väsentligt att först etablera några grundläggande tendenser avseende den narrativa 

röstens karaktär. Man brukar inom litteraturen skilja på en homodiegetisk berättare som är en del av 

den skildrade fiktiva världen och en heterodiegetisk berättare som står utanför den.  I James, Twits 56

och Matilda är den narrativa rösten heterodiegetisk – den befinner sig ovanför de skildrade 

karaktärerna och kan ses som allvetande i det att berättaren förmår redogöra inte bara för flera 

karaktärers tankar och känslor, utan även byta det perspektiv genom vilket händelseförloppet 

skildras. Berättaren styr helt enkelt över vad som återges, vilket visar sig i Twits då berättaren 

avbryter sig i sin skildring av antagonisterna: ”But that’s enough of that. We can’t go on for ever 

watching these two disgusting people doing disgusting things to each other. We must get ahead with 
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the story.”  Genom att använda uttryck såsom ”we”, ”our”, och ”you and me” tilltalar berättaren 57

läsaren direkt och etablerar en gemenskap med densamma – greppet används i både James, Twits 

och Matilda. Att den tilltänkta läsaren är ett barn blir också tydligt i det direkta tilltalet när 

berättaren återkopplar till barnets erfarenhet: ”You yourself, for example, are actually growing taller 

every day that goes by, but you wouldn’t think of it, would you?”.  (Vuxna människor har 58

vanligtvis slutat växa, varför berättaren kan antas rikta sig till ett barn.)  

 I det direkta tilltalet riktar berättaren också, som ovan, frågor till den tilltänkta läsaren. 

Laura Viñas Valle, som gjort en komparativ studie om den narrativa rösten i Dahls verk för barn 

respektive vuxna, beskriver det som att berättaren genom frågorna ”demands participation and 

corroboration of his viewpoint”.  Genom att öppna dialog med läsaren och kommentera 59

händelseförloppet förmedlar berättaren nämligen även värderingar som antyder hur karaktärerna ska 

uppfattas. Lorna Piatti-Farnell, professor i film och populärkultur, diskuterar betydelsen av Dahls 

ordval i det att berättaren kallar herr Twit motbjudande. ”The open use of the term ’disgusting’ here 

designates Mr Twit as the culturally unacceptable and social Other, an alienating and off-putting 

pretense whose food habits and behaviors mark him as an outsider as far as the bounds of property 

and decency are concerned.”  Piatti-Farnell driver resonemanget vidare och beskriver hur läsaren 60

med detta uppmanas att anta samma värderingar. ”The pedagogical, or at least instructive, nature of 

Dahl’s uses of disgust here is difficult to ignore, as notions of cleanliness and propriety are clearly 

intended to be instilled into the child reader through the evocation of disgust that inappropriate 

culinary behavior conjures.”  Berättaren fördömer vissa beteenden och uppmuntrar andra – en typ 61

av moraliserande som understödjer att den narrativa rösten är av vuxen art.  

 Berättaren är med andra ord högst närvarande i texten och på intet sätt neutral. I James ger 

berättaren prov på att ömma för protagonisten i det att hen kallar honom ”Poor James”.  I Twits 62

sympatiserar berättaren med fyra pojkar som smugit sig in i trädgården för att titta på aporna: 
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”There’s nothing wrong with that,” får läsaren veta.  I Matilda moraliserar berättaren över 63

opassande föräldrar och står tydligt på den barnlika protagonistens sida: ”It is bad enough when 

parents treat ordinary children as though they were scabs and bunions, but it becomes somehow a 

lot worse when the child in question [Matilda] is extra-ordinary, and by that I mean sensitive and 

brilliant.”  Genom dessa partiska formuleringar manas läsaren att inte bara anta antipatier mot 64

antagonisterna, utan även att ställa sig på protagonistens sida. (Läsaren, berättaren och 

protagonisten blir ett slags ”vi” som ställs mot antagonisternas ”de”.) På så vis tydliggörs vilka 

egenskaper och ideal som kan betraktas som positiva och eftersträvansvärda. En fråga som följer 

med detta är vems värderingar det är som reproduceras. Nodelman gör en viktig poäng: ”The values 

texts most frequently support are ones that benefit those with the power to produce and distribute 

texts” – i det här fallet vuxna.  När berättaren i Twits kallar herr Twit motbjudande är det alltså en 65

vuxen röst som talar, och som indirekt tillråder barnläsaren att hålla sig ren.  

 Men trots att berättaren moraliserar över de vuxna antagonisterna och tydligt sympatiserar 

med de barnlika protagonisterna (och underförstått uppmanar läsaren att göra detsamma), framställs 

de barnlika protagonisterna i det tidigare skedet av sina eskapader inte som överlägsna. De påminns 

ständigt om sin brist på erfarenhet: ”there are a whole lot of things in this world of ours that you 

haven’t started wondering about yet”, får James veta av insekterna.  De uttrycker även förvåning 66

över att hans okunskap. ”You mean you don’t even know that?”, utbrister tusenfotingen, varefter 

hånet upprepas: ”’You mean you didn’t know that either?’ the Centipede said scornfully.”  67

Insekterna undervisar James och bemöter hans till synes naiva föreställningar. När James frågar om 

det är sant att nyckelpigans prickar indikerar hur gammal den är svarar nyckelpigan: ”Oh no, that’s 

just a children’s story”.  Repliken ger scenen ett metafiktivt inslag som ruckar på perspektivet och 68

signalerar en medvetenhet om läsarens möte med texten. På så vis upprepar texten det förhållande 

under vilket den skrivits – Nodelman beskriver det som att barnlitteratur ”replicate the foundational 

situation of their writing – an adult knowing more writing for children because children know less 

and need to understand the implications of knowing less.”  69
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 Också Muggle-Wump och hans familj får veta av sin medhjälpare Roly-Polyfågeln att det 

finns saker de inte varit varse om, och Matilda erkänner för fröken Honey att hon inte förstår allt 

hon läser. Det tyder på ett kunskapsglapp som inte kan överbryggas på egen hand ens av det mest 

skärpta barn. Barnet är därför beroende av en vuxnare person för att utvecklas. De medlande 

medhjälparna, som förmår tala direkt till protagonisterna, används därmed i egenskap av simultant 

barnlika och vuxna för att både belysa barnets okunskap och förklara sakernas tillstånd. 

 För att återgå till den narrativa rösten, som alltså förmår rikta sig direkt till läsaren, kan man 

konstatera att didaktiska inslag används också då berättaren talar till mottagaren av texten. I Twits 

förklarar berättaren i en passage om förtrycket av apfamiljen att ”heads are not made to be stood 

upon” och redogör sedan pedagogiskt för vad som händer om man står för länge på huvudet.  Som 70

Viñas Valle uttrycker det: ”The knowledge of Dahl’s narrators is always superior to the reader’s but 

they are happy to share it”.   71

 Även i texter som fokaliseras genom en barnlik protagonist tycks alltså en annan, mer 

auktoritär röst framträda. Nodelman beskriver det som att kunskapsglappet mellan berättare och 

protagonist eller läsare uppdagar en andra, mer informerad fokalisering: ”the text seems inevitably 

to evoke a shadowy second focalization that represents more knowledge than the first and therefore 

attracts attention to the limitations of the first.”  Han inför med detta begreppet ”skuggtext”, med 72

vilket han avser ett mer dolt perspektiv i texten som inrymmer något som ligger bortom barnets 

förståelse, en kontrast som ur ett binärt tänkarperspektiv kan definieras som det vuxna.  Nodelman 73

menar vidare att barnet på så vis låter sig bestämmas av dess i texten dolda motsats. Det lär redan ha 

framgått att denna avhandling inte tar för givet ett binärt tänkarperspektiv i och med införandet av 

den medlande medhjälparen som karaktärstyp. Men idén om ett mognare medvetande – en vuxen 

skugga – som en avgörande företeelse mot vilken den barnlika protagonisten kontrasteras och 

barnläsaren måste förhålla sig är intressant i sammanhanget.  

 Det bör påpekas att både Twits, James och Matilda, utöver den fokaliserade 

barnprotagonisten, innehåller ett uttalat berättarjag: ”What I want to know is this” (min kursiv.).  74

Detta explicita jag skulle kunna väcka invändningen att den narrativa rösten i de verk denna 
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avhandling behandlar inte alls är dold i den bemärkelse Nodelman avser. Men berättelserna 

innehåller andra, mer implicita indikationer på en förekommande skuggtext. Knoepflmacher, som i 

viktorianska sagor för barn även han har upptäckt ett vuxet medvetande, beskriver det som en 

närvaro som endast vuxna kan förmodas uppfatta: ”Only adult readers, from their own ’place of 

thought’ in the realm of experience, can sense this counter-balancing presence”.  Det rör sig alltså 75

om betydelser som troligt går både den barnlika protagonisten och barnläsaren obemärkt förbi – ett 

slags blinkningar till den vuxna läsaren. Ett exempel på en sådan blinkning återfinns i James, då 

jättepersikan svävar in över New York och orsakar panik hos befolkningen eftersom de tror att 

persikan är en bomb som kan komma att detonera när som helst. Skildringen kan läsas som en satir 

över atombombs-hysterin under 1950- och 1960-talet.  Det är en betydelse den vuxna läsaren 76

(förslagsvis den som läser högt, så som West läser för sitt barnbarn) men förmodligen inte barnet 

kan förstå. Liknande scener som gör historiska referenser återfinns även i Matilda, och med dessa 

anspelningar anas en skuggtext av den typ Nodelman påvisar. Intressant är att dessa vuxna 

blinkningar som indikerar en skuggtext är mycket få i den mer lättlästa Twits, och blir fler när 

språkets komplexitet ökar med James och vidare med Matilda. Orsaken till detta lämnar jag åt 

någon annan att utreda vidare med anledning av det begränsade utrymme denna uppsats har att röra 

sig med.  

 Jag nöjer mig i denna avhandling med att sammanfatta med att en vuxen, bättre vetande röst 

visar sig i de tre verken dels explicit genom berättarens direkta tilltal till läsaren, dels implicit 

genom skuggtextens mer dolda anspelningar. Slutsatsen kan tyckas motsägelsefull sedd i 

förhållande till det litterära normbrott som ägde rum då böckerna skrevs och som kännetecknas av 

barnets frigörelse från den vuxna auktoriteten. Men faktum är att den vuxna rösten ännu verkar 

genom barnbokens berättare långt efter tiden för James, Twits och Matildas tillkomst, vilket 

konstateras av Nikolajeva ett decennium in på 2000-talet: ”Although the didactic, omniscient adult 

voice may seem to belong to the past, there is always an adult narrative agency behind a child 

focalizer”.  James, Twits och Matilda utgör således inget undantag. Och som följande avsnitt ska 77

visa, är också de fokaliserade barnens emancipationsresor i allra högsta grad påverkad av ett vuxet 

inflytande.  
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2.4 Från förtryck till frigörelse?  
Kåreland har identifierat resan som ett i barnlitteraturen vanligt förekommande motiv vilket ger 

struktur åt flertalet berättelser. Hon redogör för hur barnböcker ofta följer mönstret att protagonisten 

vid berättelsens början befinner sig i det trygga hemmet, vilket tillfälligt lämnas för ett äventyr med 

vilket värderingar prövas och protagonisten mognar, varefter protagonisten slutligen återvänder till 

den trygga hemmiljön.  James, Twits och Matilda avviker från Kårelands mönster i och med att 78

ingen av de respektive verkens protagonister utgår från en trygg hemmiljö. Som redan framgått har 

de tre berättelserna tvärtom gemensamt att deras barnlika protagonister är fångade i en rentav 

otrygg tillvaro. Resan i James, apfamiljens och Matildas fall kännetecknas istället av att 

protagonisterna lösgör sig från de hämmande omständigheterna genom att göra sig kvitt sina vuxna 

antagonister, och via en rad strapatser ta sig till ett tillstånd av samhörighet och frigjordhet – ett nytt 

hem. 

 Kåreland beskriver vidare att resan ofta sker symboliskt men också kan ha en konkret 

motsvarighet i form av en bokstavlig, geografisk förflyttning. Det är fallet för James, som reser från 

England till Amerika. Men i Twits och Matilda äger ingen dylik konkret resa rum. Matildas 

emancipation kan i det närmaste kopplas till att hon börjar i skolan, men hon rör sig växelvis mellan 

hemmet, biblioteket, skolan och fröken Honeys hus. I Twits sker utvecklingen i samma miljö som 

aporna varit instängda, även om det antyds att de skall komma att resa tillbaka till Afrika efter 

händelsernas tilldragelse. En geografisk förflyttning är alltså inte ett genomgående drag i de tre verk 

som denna avhandling behandlar. Inte desto mindre erfar James, Muggle-Wump och Matilda en 

betydande personlig utveckling simultant med frigörelsen från fastrarna Sponge och Spiker, herr 

och fru Twit samt fröken Trunchbull. Jag läser därför resan som motiv främst symboliskt, och med 

emancipationsresa avses hädanefter den process som frigör de barnlika protagonisterna från de 

vuxna antagonisterna.  

 Matildas längtan efter förändring väcks då hon redan som fyraåring lär sig att läsa och börjar 

ta del av skönlitterära äventyr. Med hjälp av böckerna transporteras hon till nya världar: ”She went 

on olden-day sailing ships with Joseph Conrad. She went to Africa with Ernest Hemingway and to 

India with Rudyard Kipling. She travelled all over the world while sitting in her little room in an 

English village.”  Läsandet kan möjligen ses som ett substitut till den geografiska förflyttning som 79

Kåreland nämnt, men framförallt kontrasterar de litterära äventyren mot vuxenvärldens 
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inskränkningar på barnets frihet. Läsandet ger därmed Matilda incitament till den emancipationsresa 

som sedan inleds i det att hon börjar skolan och upptäcker sina speciella, magiska förmågor.  

 Med läsandet får Matilda också ett intellektuellt övertag över föräldrarna såväl som över 

fröken Trunchbull, och under resans gång ger Matilda prov på att besitta både klokhet och förmåga 

till ansvarstagande – egenskaper som de vuxna förtryckarna saknar. Även James utvecklar dylika 

förmågor under sin frigörelseprocess: ”Once James begins his journey, he quickly reveals those 

qualities of wisdom, leadership, and physical bravery”, fastställer Tal.  James går från att vara ett 80

tämligen försynt barn till att komma med påhittiga förslag och visa sig mycket handlingskraftig. 

Utvecklingen motsvaras i Twits av hur Muggle-Wump i hög grad är drivande i frigörelsen – han 

visar sig både klipsk och initiativrik och tar kommando över situationen. Detta är en påtaglig 

skillnad jämfört med hur de barnlika protagonisterna i ett tidigare skede uppmärksammats om att de 

är erfarenhetsmässigt underlägsna de mer vuxna medhjälparna. Den ultimata bekräftelsen av 

protagonisternas förmågor visar sig i att de inte bara lyckas lösa utmaningar de ställs inför, utan 

också lyckas hjälpa sina bundsförvanter på vägen. Då Matilda till slut lyckas med att få fröken 

Trunchbull att ta till flykten, frigör hon även fröken Honey från sin förtryckare; då James och 

insekterna når slutdestinationen New York med persikan, hjälper han dem att få förträffliga jobb i 

staden; och Muggle-Wump och hans familj ser till så att Roly-Polyfågeln och de andra fåglarna 

aldrig igen riskerar att hamna i en paj. Under emancipationsresorna blir de barnlika protagonisterna 

med andra ord kompetenta nog att anta en ansvarsroll som annars vanligen förknippas med vuxna. 

Kåreland lyfter i linje med detta fram temat ”det kompetenta barnet” för att beskriva hur 

barnkaraktärer i senare tids barnlitteratur ”mer eller mindre frivilligt står för förnuftet och ikläder 

sig de vuxnas ansvar” i det att en vuxen idealgestalt saknas.  Det kompetenta barnet som tema kan 81

därmed förklara de barnlika protagonisternas utveckling. Jag vill dock vidare hävda att James, 

Muggle-Wumps och Matildas ökade ansvarstagande inte bara är en konsekvens av att de länge 

saknat vuxna som tar ansvar, utan att det även hänger samman med ett behov av att rubba den 

ojämna maktbalans som dominerat relationen med antagonisterna. 

 En ojämn maktbalans utgör trots allt utgångspunkten för de tre protagonisterna. Ett sätt att 

bemöta den ojämna maktbalansen är, som jag tidigare uppvisat, att avslöja den som godtycklig. Det 

sker till stor del med hjälp av humoristiska inslag som också väcker barnläsarens sympati, vilket 

West bekräftar i sin text om de groteska inslagen i Dahls barnberättelser. ”Psychologists have long 
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noted that children enjoy jokes and stories that poke fun at the moral authority of adults”, skriver 

han i åsyftande psykoanalytikern och författaren Martha Wolfenstein. Wolfenstein, fortsätter West, 

”points out that this aspect of children's humor is tied to the unequal power relationship between 

children and adults”.  Humor används alltså som en strategi för att överkomma den vuxna 82

överheten. Men intressant är att protagonisterna simultant med att de sticker hål på den vuxna 

auktoriteten själva intar auktoritära positioner.  

 När James, Muggle-Wump och Matilda börjar ta initiativ, förändras nämligen hur de 

uppträder gentemot andra. I det kapitel som skildrar hämnden på herr och fru Twit, tar Muggle-

Wump kommando över situationen och beordrar de andra djuren vad de ska göra. ”Just do as you’re 

told and don’t argue!” utbrister han i ett kritiskt läge.  Muggle-Wump anammar på så vis en 83

auktoritär jargong som inte bara påminner om något en vuxen skulle kunna säga till ett barn – det är 

precis samma ord som de vuxna antagonisterna använder flera gånger i Matilda. Repliken är en 

tydlig indikation på att den barnlika protagonisten har närmat sig ett vuxet uttryck. Att barnbokens 

revolterande protagonist gradvis accepterar vuxna normer, skriver Nikolajeva, är inte ovanligt.  84

Nikolajeva menar vidare att protagonisten således lämnar barndomen för att inträda i vuxenvärlden 

och därmed blir redo att utöva samma förtryck som hen tidigare har utsatts för.  Riktigt så långt går 85

det inte i varken James, Twits eller Matilda. Men läsaren anar definitivt att protagonisterna under 

sina upprorsartade resor antar manér som tidigare endast kommit till uttryck i de vuxna 

antagonisterna. De blir ledare i de grupper med vilka de genomför emancipationsresorna och det är 

ingen som misstycker. Fåglarna som befinner sig i trädgården med apfamiljen både underkastar sig 

och förlitar sig på Muggle-Wumps nyfunna auktoritet: ”’What now?’ they all said, looking at 

Muggle-Wump.”  På samma sätt börjar insekterna vända sig till James så snart de stöter på 86

problem: ”Ask James”, blir en återkommande reaktion.  Också fröken Honey lägger märke till 87

Matildas förändring: ”It was extraordinary, she [fröken Honey] told herself, how this little snippet 

of a girl seemed suddenly to be taking charge of her problems, and with such authority, too.”  88
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James, Muggle-Wumps och Matildas ökade ansvarstagande eskalerar alltså i att de, åtminstone för 

en stund, blir maktfullkomliga.  

 Kåreland menar att en del av dragningskraften hos barnlika protagonister som intar en 

auktoritär position bottnar i barnets längtan efter att ha makt: ”Ett vanligt perspektiv inte minst i 

barnboksforskningen är maktperspektivet. Maktfrågor är något som kan intressera även små barn. 

Barn befinner sig i en dominerad position i förhållande till de vuxna. Men barn längtar efter att ha 

makt. De vill gärna vara maktfullkomliga.”  Det framgår inte hur Kåreland motiverar 89

generaliseringen att barn gärna vill vara maktfullkomliga, men förutsatt att antagandet stämmer kan 

man konstatera att protagonisterna i James, Twits och Matilda genom sina nya, auktoritära roller 

uppfyller barnläsarens önskan om att ta över makten.  

 En viktig del av emancipationsresan är alltså att rucka på den ojämna maktbalansen mellan 

barn och vuxen, ett maktförhållande som både utgör utgångspunkt för och starkt präglar 

protagonisternas utveckling. Här framträder en emancipatorisk paradox. För samtidigt som 

protagonisterna söker sig bort från destruktivt vuxet inflytande och ägnar stor energi åt att platta till, 

krympa och skrämma bort sina vuxna antagonister, närmar sig barnen normer inte alltför olika 

desamma från vilka de flyr. Knoepflmacher presenterar en berikande teori i sammanhanget. Han 

föreslår att barnlitteraturen innehåller motstridiga impulser av oskuld och erfarenhet. Vad som avses 

med detta är att barnkaraktärer, samtidigt som de motsätter sig åläggandet av vuxna värderingar och 

istället söker stilla sitt behov av att dröja i ett tillstånd av magi, hålls på plats av en vuxen logik som 

lyser igenom äventyren. Båda impulserna, menar Knoepflmacher, närvarar i texten: ”these 

conflicting impulses thus remain locked into a dynamic that acknowledges the simultaneous yet 

opposing demands of growth and arrest”.  Knoepflmachers teori kastar även ljus över dynamiken 90

mellan barnets utveckling och den vuxna, narrativa rösten – att Dahl stärker sina protagonister 

genom att låta dem ta kommando och överlista sina förtryckare, men parallellt genom en bättre 

vetande berättare sätter både protagonisten och läsaren på plats. Också det kan läsas som ett 

symtom av konflikten mellan oskuld och erfarenhet.  

 Närvaron av vuxet inflytande över de barnlika protagonisternas emancipationsprocesser är 

alltså påtaglig. De barnlika protagonisternas framgångar, växande kompetens och ökande auktoritet 

till trots är de dessutom till syvende och sist beroende av vuxnare karaktär för att lyckas. 

Nikolajeva, som menar att denna premiss är vanligt förekommande, formulerar det som att ”Even 

 Kåreland 2015, s. 14589

 Knoepflmacher 1983, s. 49790
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when a child is occasionally allowed to triumph, it occurs with at least one adult’s support.”  91

Protagonisternas emancipationsresor skulle kort sagt inte kunna äga rum utan de medlande 

medhjälparna, vilket också bekräftas av berättaren i Matilda. ”What she [Matilda] needed was just 

one person, one wise and sympathetic grown-up, who could help her to understand the meaning of 

this extraordinary happening.”  Det är fröken Honey som ledsagar Matilda till att behärska den 92

besynnerliga magi hon sedan använder för att undanröja fröken Trunchbull. I Twits är apfamiljen 

helt beroende av Roly-Polyfågelns flerspråkighet och flygförmåga för att bli fria. Och i James är det 

tusenfotingen som gnager loss jättepersikan från persikoträdet så att den väldiga frukten sätts i 

rörelse, mosar fastrarna och rullar vidare in i äventyret. ”’The journey begins!”’ shouted the 

Centipede”.  Först då medhjälparna är med på tåget kan resorna ta vid på riktigt.  93

 Även om protagonisternas makt ökar under resans gång och trots att rollerna till viss del 

omkastas sker den barnlika protagonistens frigörelse alltså under vissa villkor. Nikolajeva 

framhåller i Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers att ”children’s writers 

can empower their child characters and disempower them in various ways, but the principle is 

essentially the same: empowerment is allowed on certain conditions, and is almost without 

exceptions limited in time”.  Den maktfullkomlighet protagonisterna upplever är i linje med 94

Nikolajevas konstaterande tidsbegränsad, precis som Matildas magiska förmågor försvinner när hon 

slutligen tillåts ägna sig åt mer avancerade studier, och den magiska jättepersikan äts upp och 

förbrukas när James anländer till New York. För att tala i Knoepflmachers termer: det upplevda 

tillstånd av magi som sammanfaller med emancipationsresan kan inte vara permanent, eftersom det 

styrs av vuxen logik. Berättelserna har de fantastiska inslagen till trots en verklighetsförankring, och 

det finns vissa vuxna realiteter att förhålla sig till även i den fiktiva världen. En sådan realitet, ett 

villkor, kommer väl till uttryck i efterspelet till apfamiljens frigörelse i Twits. Aporna har vid det 

laget röjt herr och fru Twit ur vägen och byggt sig en underbar trädkoja i ett stort träd. Här hade 

berättaren kunnat lämna Muggle-Wumps familj och låta dem, så att säga, ”leva lyckligt i alla sina 

dagar”. Men den vuxna erfarenheten motsätter sig ett sådant barnsligt, orealistiskt slut, och den 

kunniga och beresta Roly-Polyfågeln är nödgad att bryta in: ”You can’t stay up here for ever, you 

know”, säger han. ”Just you wait until the winter comes. […] Monkeys don’t like cold weather, do 
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they?”.  Medhjälparen upplyser pedagogiskt om att vintrarna i England är för kalla för aporna, 95

vilket skapar en kort stunds panik. ”’Then what should we do?’ cried Muggle-Wump. ’My family 

will all be deep-freezed!’”  Skräckslagen av det plötsligt hotande ödet är Muggle-Wump 96

oförmögen att se en lösning på problemet. Han är inte längre den auktoritet som andra ser till vid 

bekymmer. Återigen tar Roly-Polyfågeln ton och ger prov på sin duglighet när han erbjuder att själv 

flyga aporna till Afrika när hösten nalkas. Så slutar alltså apfamiljens emancipationsresa med att 

aporna framgångsrikt frigör sig från herr och fru Twit och istället inordnar sig efter den logik som 

företräds av Roly-Polyfågeln.  

 I efterdyningarna av protagonisternas frigörelseresor sker ingen återkomst till de 

ursprungsmiljöer från vilka de utgått, vilket Kåreland beskrivit som ett annars vanligt drag i 

barnboken. Detta i och med att de initialt aldrig utgått från en trygg hemmiljö. De barnlika 

protagonisterna väljer istället sina egna hem. James bosätter sig i persikokärnan i Central Park, 

Muggle-Wump med familj slår sig ned i en trädkoja (varefter de troligen flyttar till Afrika), och 

Matilda flyttar in hos fröken Honey. I detta avseende kan man framhålla att barnen blir medskapare 

av sina egna liv, i analogi med det senare 1900-talets litterära normbrott.  Men även om 97

protagonisterna själva väljer sina nya boendeförhållanden, eskalerar inte den anarkiartade 

emancipationsprocess som James, apfamiljen och Matilda genomgått i total självständighet från 

vuxenvärlden. Nodelman konstaterar att lyckliga slut trots allt ”represent adults’ wishes for children 

being fulfilled.”  Matildas magi upphör, hon vidtar sina studier och hon flyttar in hos den milda 98

fröken Honey. Därmed anpassar hon sig, i analogi med Nodelmans påstående, efter de vuxna 

föreställningar som anbefaller att barnet ska gå i skolan och omhändertas av en mer vuxen 

förmyndare. Det liknar hur Muggle-Wumps familj måste anpassa sig efter Roly-Polyfågelns 

förnuftiga logik. Då James och insekterna anländer till New York antar de inte heller en otyglad, 

från vuxenvärlden befriad tillvaro. De inordnar sig istället i det moderna samhället: insekterna antar 

seriösa yrkesroller inom kommersiella företag och James blir en populär, ryktbar historieberättare. 

Protagonisterna avlägsnar sig således från en negativ vuxendominerad struktur och inordnar sig i en 

annan, vilken i texterna framstår som positiv. De lämnar fula, hycklande och maktmissbrukande 

vuxna, men slår sig ned jämte stiliga, pålitliga och förstående representanter för vuxna. Vid ett 
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återbesök till Nodelmans påstående att ”the values texts most frequently support are ones that 

benefit those with the power to produce and distribute texts” kan jag konstatera att så kan sägas vara 

fallet också i James, Twits och Matilda.  För de barnlika protagonisternas emancipationsresor, som 99

präglats av motstridiga impulser av oskuld och erfarenhet, utmynnar till sist i en kompromiss vars 

villkor avgörs genom vuxenvärldens förutsättningar. Så finner de barnlika protagonisterna nya hem 

i vuxennormativiteten.  

 Ibid. s. 9099
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3. Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att diskutera hur vuxna karaktärer och röster skildras i Roald 

Dahls barnböcker James and the Giant Peach, The Twits och Matilda. Avhandlingen har visat att 

böckerna framställer vuxna antagonister som uppmålas som fysiskt avskräckande och moraliskt 

olämpliga, men att berättelserna simultant introducerar alternativa vuxna normer genom andra 

karaktärer och genom den narrativa rösten.  

 Jag har kunnat påvisa att de granskade verken har mycket gemensamt och att de innehåller 

tre betydande karaktärstyper: barnlika protagonister, vuxna antagonister samt medlande 

medhjälpare. Antagonisternas illvillighet korresponderar mot deras osympatiska utseenden och de 

använder sina maktpositioner för att plåga och förtrycka såväl protagonisterna som medhjälparna. 

Genom de barnlika protagonisterna avslöjas de vuxna antagonisterna som hycklare, och med hjälp 

av de medlande medhjälparna lyckas protagonisterna undanröja de vuxna förtryckarna. Det innebär 

ett slutgiltigt fördömande av de egenskaper som antagonisterna representerar.  

 Den narrativa rösten, som är av vuxen karaktär, moraliserar över karaktärerna och uppmanar 

genom det direkta tilltalet till läsaren densamma att anta likvärdiga värderingar. På så vis 

reproducerar den narrativa rösten vuxna ideal. De barnlika protagonisterna påminns ofta om att de 

är erfarenhetsmässigt underlägsna de mer vuxna medhjälparna, vilket återspeglar förhållandet 

mellan barnläsaren och den bättre vetande berättaren. Jag har dessutom kunnat påvisa att berättaren 

även verkar mer implicit genom att anspela på betydelser som endast kan förstås av en vuxen läsare.  

 Protagonisternas emancipationsresor, vilka är centrala för berättelserna, präglas av att de 

barnlika protagonisterna frigör sig sig från sina vuxna förtryckare och själva intar auktoritära 

positioner. Emancipationen är dock avhängig den medlande medhjälparens stöd, och det omkastade 

maktförhållandet är övergående eftersom vuxenvärldens värderingar och villkor till syvende och 

sist styr frigörelsens utfall.  

 De tre berättelserna överensstämmer alltså till viss del med särdragen för det normbrott som 

ägde rum under tiden för verkens tillkomst, eftersom de frångår bilden av vuxna som felfria 

människor. Men min undersökning tyder också på att denna tendens inte nödvändigtvis för med sig 

ett utdömande av vuxna ideal. Jag menar att man kan formulera det som att den idealiserade 

vuxenbilden förkastas, men de vuxna idealen reproduceras. Normbrottet till trots talar i James and 

the Giant Peach, The Twits och Matilda fortfarande en vuxen röst som gör anspråk på att veta 

bättre, och som uppmanar barnet att göra som det blivit tillsagt och rätta sig efter vuxna principer.  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