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Den poetiska zonen
Poesins performativa potential i bilderböcker för barn
Av JOH A N  A L F R E D S S ON

I boken Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers (2010) myntar 
Maria Nikolajeva det sedan dess vedertagna barnlitterära begreppet aetonormativitet. 
I och med detta begrepp formulerar hon en syn på barnlitteraturen som ett ”refined in-
strument used for centuries to educate, socialize and oppress a particular social group 
[…], deliberately created by those in power for the powerless”.1 Inspiration till begrep-
pet hämtar hon från queerteorins emancipatoriska potential: ”Queer studies test how 
we can exchange an established pattern, in our case, adult normativity, for another one, 
and examine what happens if we instead depart from child in power as norm and the 
powerless child as deviation”.2

Tanken om åldersmaktordningen som en normerande kraft i barnlitteraturen har 
dock varit bärande i barnlitterär teoribildning längre än så, i synnerhet sedan Jaqueline 
Rose publicerade boken The Case of Peter Pan (1984).3 En av de forskare som verkat i 
denna tradition är David Rudd, som bland annat beskrivit hur barnlitterära texter ”dis-
play an awareness of children’s disempowered status (whether containing or control-
ling it, questioning it or overturning it)”.4 Rudds resonemang har i sin tur kritiserats 
av Clémentine Beauvais för att alltför lättvindigt gå från konstaterandet att det finns 
en skillnad mellan hur barn och vuxna konstrueras i barnlitteraturen, till att tala om 
denna skillnad i termer av en för barnlitteraturen bärande maktasymmetri.5 Beauvais 
har rätt i att det är problematiskt att hävda att all barnlitteratur uppvisar en medveten-
het om att barn är ”disempowered” i relation till vuxna. Men att säga att det finns gott 
om barnlitterära verk som hävdar att en sådan maktasymmetri finns, och därtill pla-
cerar den i handlingens centrum, är ett oproblematiskt konstaterande. Barnlitteratur-
historien svämmar över av beskrivningar av barnkaraktärer som frustrerat slår huvudet 
i väggen över sin maktlöshet gentemot vuxna – och av författare som i litterär form 
hanterar denna asymmetri. I relation till detta centrala barnlitterära segment fungerar 
Rudds resonemang mycket belysande.

Både Nikolajeva och Beauvais poängterar dessutom att barnlitteraturens sätt att 
hantera aetonormativa konflikter förändrats över tid. Ju närmre samtiden man kom-
mer, desto mer sällan slutar dessa konflikter med återupprättad eller förstärkt vux-
enmakt.6 I denna gradvisa utveckling kan man skönja en ökande uppmuntran till 
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”empowerment” i relation till barnläsarna – det vill säga en riktning från det Rudd 
kallar ”containing and controlling” av rådande åldersmaktordning, till ”questioning 
it or overturning it”: alltså ifrågasätta eller rubba den. I linje med Rudd utgår även 
Nikolajevas centrala teoretiska resonemang ifrån att barnlitteraturen i hög grad för-
håller sig till skillnaden mellan barn och vuxna på ett vis som är analogt med hur ex-
plicit feministisk eller postkolonial litteratur förhåller sig till andra maktordningar. 
Nikolajeva identifierar ett antal strategier som barnlitterära författare använt sig av för 
att bidra till förändringen, och betonar att barnlitteraturens barnkonstruktioner all-
tid innehållit en potential för barn att vara ”strong, brave, rich, powerful, and indepen-
dent – on certain conditions and for a limited time”.7 Hon undersöker särskilt ett antal 
litterära grepp som används för att ge empiriska barnläsare denna möjlighet, kopplade 
till val av genre, karaktärskonstruktion, samt till en handfull narratologiska parametrar 
(såsom ”voice, focalization and subjectivity”).8

Till denna lista med grepp vill jag i denna artikel lägga ytterligare ett: användandet 
av ett poetiskt språkbruk i bilderböcker. Jag avser påvisa förekomsten av vad jag be-
nämner en poetisk zon i läsningen av bilderböcker för barn, som dels relaterar till aeto-
normativiteten, dels till bilderbokens format. Artikelns syfte är att med hjälp av två 
särskilt tydliga exempel visa hur utnyttjandet av denna poetiska zon i läsningen av bil-
derböcker för barn kan öppna upp för omförhandling av rådande aetonormativitet, 
och i förlängningen leda till förändring och ”empowerment”. De två bilderböcker jag 
valt att undersöka – Gro Dahles och Svein Nyhus Snill (2002) samt Lina Ekdahls och 
Emma Hanquists Vi smular vi härmar en gök (2016) – är böcker som tydligt sätter den 
aetonormativa maktasymmetrin i centrum för handlingen. Båda aktiverar en poetisk 
läsart på ett medvetet och sofistikerat sätt som i syfte att ifrågasätta och omförhandla 
rådande åldersmaktordning.9 Genom att låta analysen ta avstamp i två särskilt tydliga 
exempel – och därigenom demonstrera hur den poetiska zonen aktiveras – avser jag 
visa att denna zon kan aktiveras även i mindre uppenbara fall, och inte bara av förfat-
taren utan även i form av poetiska läsarter. I mitt benämnande av detta som en zon i 
läsningen vill jag peka ut det begreppsliga släktskapet med Kimberley Reynolds ”the 
wild zone” som hon beskriver i sin bok Radical Children’s Literature (2007). Reynolds 
vilda zon är en plats där nya tankar och sätt att närma sig världen prövas och undersöks. 
Enligt Reynolds är det i den radikala barnlitteraturen som denna zon tydligast uppen-
barar sig. Den förekommer i synnerhet i tider då konservativa, auktoritära och starkt 
normativa politiska vindar blåser, eftersom barnlitteraturen ”flies under the cultural 
radar and so is able to cross any number of official and unofficial boundaries”.10 Att fö-
reställa sig att även den poetiska potentialen kan utgöra en sådan zon torde, i ljuset av 
Reynolds resonemang, vara en rimlig tanke.
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Formatlikheter mellan bilderbokens text och poesi
Inom barnlitteraturforskningen är man sedan länge överens om att bilderboken, ur 
ett läsarperspektiv, måste betraktas som ett syntetiskt medium där text och bild sam-
verkar till vad Kristin Hallberg benämnt ikonotext på ett sätt som gör helheten större 
än summan av de två delarna.11 Detta innebär på intet vis att relationen mellan bild 
och text nödvändigtvis är harmonisk; mötet mellan boken och dess läsare är ofta fyllt 
av produktiv dynamik och kreativ konflikt på det området. Utöver detta påverkas läs-
ningen av bilderböcker för barn även av ett flertal andra, sinsemellan överlappande, 
spänningsfält. Det kan röra sig om spänningen mellan didaktik och estetik, intention 
och frihet, den vuxne uppläsaren och barnläsaren, eller ”the hidden adult” och ”the 
mighty child” etc.12

Denna artikel utgår ifrån en iakttagelse av hur forskningens tendens att fokusera på 
syntesen mellan text och bild alltför ofta resulterar i ett oproblematiserat och nästintill 
transparent textbegrepp. Texten reduceras till handling och intrig medan dess materi-
ella (visuella, auditiva, performativa) aspekter mycket sällan uppmärksammas – alltså 
de delar av verbalt språk som kan kallas poetiska. Jag vill hävda att just de semiotiska 
och formatmässiga förutsättningarna för texten i bilderböcker har påfallande många 
likheter med poesins förutsättningar – i synnerhet i den moderna diktsamlingsfor-
men. Bilderboksformatet inbjuder på så vis författare att aktivera den poetiska zonen, 
som alltså ska ses som en möjlighet en författare kan välja att antingen utnyttja eller 
(medvetet eller omedvetet) avstå ifrån. Likheterna mellan bilderbokens och diktsam-
lingens text yttrar sig särskilt gällande fyra formatmässiga parametrar: 1) de spatialt be
gränsade förutsättningarna (såväl på horisontell radnivå som på vertikal sidnivå); 2) 
förhållandet till uppslaget som huvudsaklig gestalt, istället för sidan eller kapitlet; 3) 
textens partiturliknande karaktär i relation till uppläsningen (som går utöver diktsam-
lingsformatet, och stammar ur en äldre lyrisk tradition), samt slutligen; 4) det fonolo
giska och visuella tilltalet, som på grund av de första tre parametrarna (den spatiala be-
gränsningens krav på kompression, skiftningen i gestaltpreferens samt textens perfor-
mativa aspekt) konkurrerar med det semantiska innehållet – det vill säga med texten 
som handling och intrig. Dessa formatmässiga likheter skapar på så vis en möjlighet för 
den poetiska zonen att aktiveras av såväl uppläsare som barnläsare – även när förfat-
tare avstått ifrån att medvetet utnyttja denna potential – i form av poetiska läsarter.13

Vad gäller den spatiala begränsningen grundas likheten i att den verbala texten i 
bilderböcker ständigt både samsas och konkurrerar med illustrationerna om utrym-
met på sidan. Av dessa skäl placeras texten vanligtvis på avgränsade delar av uppsla-
get, ofta allra längst ned eller infälld i en tänkt ruta i en del av bilden som inte innehål-
ler så mycket väsentlig visuell information. För ett talande exempel vill jag hänvisa till 
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Annika Gunnarssons doktorsavhandling om ”det visuella i bilderböckerna om Alfons 
Åberg” där ett rikligt bildmaterial presenteras från samtliga 24 böcker ur Gunilla 
Bergströms Alfons-svit som utkommit när avhandlingen skrevs.14 Den text som åter-
finns i de publicerade böckerna saknas i det bildmaterial som återges i denna konstve-
tenskapliga avhandling. Detta visar på ett tydligt sätt den tryckta textens typografiskt/
spatialt starkt begränsade villkor – något tillspetsat kan man säga att texten placeras 
där bilden tillåter det. Genom denna spatiala begränsning sätts rad- och sidbrytningar 
i spel på ett sätt som gör bilderbokstexten befryndad med den tryckta poesin. Detta le-
der i sin tur till ett fokus på dels ordekonomi, stringens, rytm, klang och kompression, 
dels den sekventiella grundförutsättning som bläddrandet ger, det som i poesiteorins 
verktygslåda brukar betecknas som ”strofisk” text, till skillnad från ”stikisk”.15

Inom bilderboksanalys är det konvention att förhålla sig till uppslaget, snarare än si-
dan – dels eftersom illustrationer ofta flyter ut över hela uppslagen, dels eftersom ett 
barn som lyssnar till en vuxen läsare med självklarhet är fri att låta sin blick vandra över 
hela uppslaget, oberoende av var på uppslaget den aktuella texten är placerad.16 Mot-
svarande förutsättning gäller inte bara för barnläsares blick, utan självfallet även för 
bilderboksillustratörers möjligheter. Denna förutsättning är också något som de se-
nare ofta aktivt förhåller sig till: både möjligheten att använda sig av hela uppslaget och 
att förhålla sig till bläddrandet mellan uppslag. Man brukar inom bilderboksanalys an-
vända begreppet pageturner: ”a detail, verbal or visual, that encourages the viewer to 
turn the page and find out what happens next”.17 Vanliga verbala pageturners är frågor 
i stil med ”Vad tror du att det hände sen?”. Visuella pageturners kan vara en väg som 
leder högerut, en betydelsebärande blickriktning åt höger hos någon av karaktärerna, 
eller en dörr som är placerad nära bildens högersida – som om man ”öppnar” den leder 
till nästa uppslag. Dessa drag ger självfallet inte bara illustrationerna, utan även bilder-
bokstexten, en starkare materiell, rentav ikonisk, kvalitet än vad exempelvis romanens 
stikiskt löpande text i normalfallet har – texten får en aktiv relation till att boken be-
står av en sekvens av uppslag.

Den partiturliknande karaktären har, förutom den långa muntligt lyriska traditio-
nen och dess närhet till sång och musik, även att göra med att bilderböcker i hög grad 
vänder sig till barn som inte knäckt läskoden, och att texten därför behöver läsas upp 
av någon. Bilderbokstexten har därigenom en konkret performativ prägel, vilket också 
gör att läsning av bilderböcker har flera läsarinstanser: ”Barneboka er ein trykt tekst 
[…] men blir også formidla munnleg, i ein situasjon som har mykje felles med tradisjo-
nell munnleg formidling, fordi avsendar og mottakar er fysisk nære”.18 I denna lässitu-
ation uppstår alltså en vuxenläsarroll som transformerar den tryckta texten till munt-
lig berättelse. Denna roll kallar Marilyn Cochran-Smith ”mediator-monitor” för att 
visa att den både har med förmedling och kontroll att göra.19 Kopplingen till poesins 
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lyriska härstamning ger uppläsningen de förkroppsligade möjligheter till klang, rytm 
och ibland melodi som poesin under årtusenden utvecklat till sin.

Det fonologiska och visuella tilltalet, slutligen, har en något annan karaktär än de tre 
andra. Dels för att det i hög grad är en effekt av de formatmässiga förutsättningar som 
utgörs av de första tre, dels för att det också är en effekt av den valfrändskap som finns 
mellan poesins lekfulla mångtydigheter och barns lika lekfulla språkinlärning. Detta 
tilltal går självfallet att koppla till utvecklingspsykologiska förutsättningar, men också 
till såväl rent didaktiska och minnestekniska syften, som till lekfullheten i sig. Bilder-
böcker för barn är inte ”bara” litteratur och bildkonst i kombination, utan också ofta 
interaktiva leksaker.20 Även om kausaliteten är komplex att utröna är det ett faktum 
att bilderböcker för barn i många fall arbetar aktivt med versrytm, rim, allitteratio-
ner och andra rytmiska och klangmässiga drag, vilket påverkar både intrycket och be-
tydelsen av böckernas verbala utsagor och berättelser. I böcker för de allra yngsta bar-
nen är det också uppenbart att de behöver hålla inte bara för läsning, utan helst även 
för gnagning och badning. Även i bilderböcker som inte lika självklart är leksaker och 
objekt återfinns detta starkt materiella drag. Ett grundläggande exempel är det faktum 
att även om de flesta bilderböcker vill bli lästa från vänster till höger så finns det inget 
som hindrar att man läser dem från höger till vänster istället.21

Sammantaget gör dessa fyra formatlikheter mellan poesi och text i bilderböcker den 
poetiska zonen starkt (om än latent) närvarande i all läsning av bilderböcker för barn 
– och därmed relevant att undersöka och teoretisera. Aktiverandet av den poetiska zo-
nen sker självfallet i olika hög grad, och på olika vis: från användandet av tydligt bun-
den, parrimmad vers, till lekfull nonsensvers som driver med läsandets konventioner, 
från frivers med starkt bildspråk, inrim, assonanser och överklivningar, till något som 
mest liknar prosapoem eller lättflytande episk dikt. Men text i bilderböcker måste all-
tid redan på författarstadiet (medvetet eller omedvetet) förhålla sig till åtminstone de 
två första punkterna ovan. Och den inbegripna uppläsningssituationen öppnar möj-
ligheten att även sätta de andra två i spel. Ändå är avsaknaden av analyser av poetiska 
grepp i bilderböcker påfallande i forskningen – förutom i sammanhang då det tydligt 
handlar om illustrerade diktböcker eller adaptationer av tidigare utgiven poesi.22

Poesi och utvecklingspsykologi
Förutom de möjligheter som bilderboksformatet och uppläsningssituationen ger i re-
lation till den poetiska zonen ger också det poetiska språket i sig en särskild möjlighet 
när det gäller att ifrågasätta och omförhandla rådande aetonormativitet. Poesi öppnar 
upp för annan betydelseproduktion än den strängt semantiska: den drar in kropp, sin-
nen och känslomässiga erfarenheter i läsningen. Dessa aspekter kan självfallet dras in i 
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läsningen utan att författaren avsett det och kan aktiveras av en läsares kroppsminnen, 
eller av ett förkroppsligat behov av utveckling, tröst, närhet, konflikt eller makt. Argu-
menten för detta återfinns inom kognitionsforskning och utvecklingspsykologi, vilket 
jag i det följande kommer behandla.

I boken From Tongue to Text. A New Reading of Children’s Poetry tar Debbie 
Pullinger avstamp i dessa forskningsfält. I synnerhet i hur den tidiga barndomens för-
staspråksinlärning, till skillnad från senare inlärning av andra språk, involverar våra 
kroppar och våra känslor på ett grundläggande vis. Förutom det faktum att man senare 
i livet alltid har förstaspråket som jämförelsepunkt utgörs skillnaden också av att för-
staspråksutvecklingen pågår samtidigt som, och i relation till, grundläggande och om-
välvande kognitiv, social och känslomässig utveckling.23 Den tvärvetenskapliga forsk-
ning Pullinger lutar sig mot framhåller att det mänskliga språket ”has its origin in poetic 
form [min kursivering]”, en form som i likhet med musik ”speaks to us rather than about 
things”.24 Denna bakgrund föranleder Pullinger att hävda att poesins ”modus operandi 
is to evoke our active embodied response to the formal, acoustic and kinaesthetic as-
pects [of language], and our cognitive, empathic response to the non-formal semantic 
elements”.25 Genom att poesin via förstaspråksinlärningen har denna koppling till våra 
tidiga känslomässiga och kroppsliga minnen blir den i sig bärare av en grundläggande 
performativ potential; poesi kan få saker att hända i våra kroppar och därigenom både 
påverka och påverkas av de grundkänslor som är kopplade till dessa kroppars allra tidi
gaste minnen. Till de minnen vi inte alltid kan återberätta semantiskt.

Iakttagelser av barns öppna förhållningssätt till språkets semantiska och syntaktiska 
aspekter föranledde den ryska litteraturkritikern Kornej Tjukovskij att yttra sitt klas-
siska, om än tillspetsade, uttalande om att ”varje barn från det att det fyller två år blir 
en genial lingvist för ett tag”.26 Denna kreativa språkliga potential torde kunna omsät-
tas i relation till bilderbokens materiella förutsättningar. Det öppna förhållningssättet 
gentemot språket som förstaspråksinlärare har är nämligen något som med tiden, för 
de flesta människor, förändras i en mer sluten och konventionsfokuserad riktning: de 
delar av språket som talar till oss ersätts i hög grad av de som talar om saker – språket 
blir alltmer av en transparent bärare av semantisk betydelse. Ju mer av språket vi till-
ägnar oss, ju mer vi lyckas separera språket från de känslor och relationer det initialt är 
integrerat med, ju längre vi går i skolan och ju mer vi interagerar språkligt med andra 
människor, desto tydligare genomgår vårt språk en av många skäl nödvändig sociali-
seringsprocess där semantiken ges en alltmer överordnad roll. Den öppenhet, lekfull-
het och upptäckarglädje som det språktillägnande barnet uppvisar gentemot språkets 
konventioner finns dock bevarade inom stora delar av just poesin.27 Mot bakgrund av 
de synergier som forskningen påvisar mellan barns språktillägnelse och den språkliga 
sinnlighet och öppenhet som poesin laborerar med, blir tanken om en poetisk zon i 
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bilderböcker för barn särskilt relevant. Många tidigare forskare har konstaterat att po-
esiformen erbjuder en plats där språket är öppet, och därmed harmonierar med barnets 
syn på språket.28 I det här sammanhanget innebär denna relation också potential för ett 
motstånd mot barnlitteraturens aetonormativitet, och en förstärkning av den poetiska 
zonens emancipatoriska möjlighet. Barnläsarens belägenhet ger i sig en möjlighet till 
ifrågasättande och ruckande av rådande maktordning.

Bilderbokens maktordningar
Den maktasymmetri mellan vuxenläsare och barnläsare som finns inbyggd i själva bil-
derboksformatet präglar också både forskning och pedagogik kring bilderböcker, vil-
ket syns i ett par inflytelserika tankar på fältet. En sådan är Kristin Hallbergs tidigare 
nämnda begrepp ikonotext, som betonar att ”[b]ilderbokens ’egentliga text’ är interak-
tionen mellan dess båda semiotiska system [text och bild]”.29 Den interaktion mellan 
text och bild som ringas in av Hallbergs begrepp beskriver onekligen en viktig aspekt 
av hur bilderböcker fungerar – en avsaknad av denna syntetiska blick leder lätt fel kring 
hur en bilderbok skapar betydelse. Men när texten i en bilderbok aktiverar den poe-
tiska zonen händer något med Hallbergs grundläggande utgångspunkter, eftersom 
poesi på intet sätt harmonierar med det semantiskt inriktade textbegrepp hon lutar sig 
mot, där texten med hennes ord ”utgörs av ett konventionellt system, som avläses lin-
järt” och är ”uppbyggd av generella och disjunktiva enheter”.30 Hallberg ställer detta 
i motsats till hur bilden fungerar. Min poäng här är att denna motsättning bygger på 
falska premisser, eftersom det poetiska språket på intet sätt beskrivs i citaten ovan, och 
att det är just detta faktum som gör det så potent i relation till bilderbokens materi-
ella förutsättningar. Poesin utgör en överskridande typ av text – och kan därför luckra 
upp formatets inskrivna maktordningar, i den mån de är knutna till föreställningar om 
bild som barnläsarens domän, och text som vuxenläsarens. Och mot bakgrund av de 
formatlikheter mellan bilderbokstext och poesi jag inledningsvis stipulerade blir detta 
särskilt relevant.31 Det är snarast så att man – för att på ett konstruktivt vis kunna tala 
om samspelet, eller syntesen, mellan text och bild – först behöver acceptera att, med 
Lars Elleströms ord, ”de två kvalificerade medierna [text och bild] även var för sig ut-
gör integrationer av en rad modala egenskaper och att de har de flesta av dessa modala 
egenskaper gemensamt”.32 Åtminstone med avseende på de ”modala egenskaper” som 
kan inrangeras under beteckningen ”poetiska” när det gäller texten i bilderböcker är 
denna förståelse eftersatt inom bilderboksforskningen.33

Efter att ha konstaterat detta kan vi gå vidare till en annan inom bilderboksana-
lys vedertagen tanke som jag vill ta upp i detta sammanhang. Det rör sig om en före-
ställning som stammar ur Barbara Walls utbredda teori om barnlitteraturens specifika 
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adressivitet, som inte bara utgår ifrån ett aetonormativt synsätt, utan särskilt poängte-
rar att det normalt finns två samtidiga läsare av barnlitteratur generellt, barnet och den 
vuxne uppläsaren (som i hennes förståelse i någon mån också är en representation av 
författaren): ”writers for children must serve two masters, themselves and their chosen 
audience”.34 Wall talar om att dessa två ibland adresseras på skilda och ibland på samma 
vis i böckerna. Med hänvisning till Michael Egan benämner hon det första ”double 
address” och det senare ”dual address”.35

Även om både Hallbergs och Walls inflytelserika begrepp har överbryggande ansat-
ser utgår de bägge två ifrån att bilderböcker, både i tillkomststadiet och i den adressivi-
tet som präglar läsakten, har två olika läsarinstanser att förhålla sig till: en vuxen som 
agerar uppläsare av texten och ett eller flera barn som är åhörare och betraktare av bil-
derna. Båda utgår också ifrån att dessa två tilltal samverkar på olika vis och att denna 
samverkan utgör en viktig del av bilderbokens materiella specificitet. Detta dubbla lä-
sartilltal är intressant att ställa frågor kring, inte minst i relation till perspektiv som tar 
fasta på frågor om makt och performativitet.

Det poetiska språkets performativitet som motståndspraktik
I en kort artikel från 2009 ger sig Evelina Johansson på uppgiften att återupprätta re-
levansen av Hélène Cixous teorier och författarskap inom en samtida genusvetenskap. 
Detta gör hon genom en fokusförskjutning i riktning mot ”den litterära dimensionen 
och dess funktion” hos Cixous, i synnerhet genom att lyfta fram Cixous betonande av 
att man med hjälp av det poetiska språket kan uppnå saker som inte kan uppnås på andra 
sätt. Där ett filosofiskt, teoretiskt, språkbruk strävar mot begreppsliggörande kan ett 
poetiskt språkbruk i stället ”sägas luckra upp och överskrida dominerande språkstruk-
turer” och därmed ”tillåta sig sådant som en teoretisk diskurs utesluter”.36 Detta sätt 
att tala om det poetiskas performativa potential påminner om Pullingers hävdande att 
poesi talar till oss snarare än om saker, och därigenom väcker både kroppslig och emo-
tionell respons. I detta språkliga görande möts därmed Cixous poesibegrepp, som häm-
tas från normkritiska diskurser, och Pullingers, som stammar ur utvecklingspsykologi 
och kognitionsforskning. Harmonin i detta möte pekar i riktning mot en normkri-
tiskt emancipatorisk potential i användandet av poesi i det aetonormativa bilderboks-
formatet. Det performativa i denna potential ska förstås i enlighet med Martin Glaz 
Serups beskrivning i avhandlingen Kulturel erindring og konceptuel vidnesbyrdlittera
tur från 2015: ”sproget er ikke kun noget vi bruger til at beskrive verden, at bruge spro-
get medfører også i sig selv en forandring af den. På den måde kan alle litterære tekster 
– fremførte eller ej – siges at rumme performative aspekter, hvor man må se på ikke 
bare hvad teksten siger, men også hvad den gør”.37 Serup lutar sig i sin tur bland annat 
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mot Camilla Jalvings bok Værk som handling, i vilken performativitet definieras som 
ett verktyg med vilket man kan ”afdække, hvorledes betydninger kommer i stand, bli-
ver til, produceres og med hvilken effekt. Performativitet har […] at gøre med den situ-
ationelle dimension af en beskuers oplevelse af et givent værk. Med den måde et værk 
virker på og producerer betydning på”.38 I Serups och Jalvings förståelse av performati-
viteten är den inte specifikt knuten till poesi, men genom att smälta samman deras per-
formativitetsförståelse med Pullingers och Cixous ingångar i relation till poesin fram-
står den performativa potentialen att förändra givna maktordningar som särskilt stark 
just där. För Cixous vidkommande, och hennes arbete med i första hand intersektio-
nen mellan maktordningarna kön och genus, innebär poesins performativa potential 
att det poetiska språket ”möjliggör en kamp som sker på flera, ibland motstridiga, ni-
våer samtidigt”, och att det därför står för en vägran att ”i rationalismens tjänst” för-
enkla en mångbottnad och komplex verklighet.39 En komplexitet som i hög grad går 
att överföra på bilderbokens komplext multimodala format, i enlighet med Elleströms 
påpekande om att text och bild delar många modala egenskaper.

I När andra skriver (2014) arbetar den svenska konstnärliga forskaren och författa-
ren Mara Lee fram ett antal motståndspraktiker för att kunna skriva utifrån en andrafi-
erad position, en så kallad Annan kropp. Hon diskuterar hur man som andrafierad för-
fattare måste bete sig för att själv definiera sitt subjektskap, istället för att bli definierad 
av rådande maktordningar, utifrån deras normer och sin egen avvikelse från dessa.40 
När Lee talar om andra kroppar åsyftar hon främst kroppar som avviker i relation till 
maktordningar kring kön, genus och vithetsnorm. Hon avser dessutom i första hand 
skrivande kroppar, med rätt till sin egen berättelse. Genom att kombinera Lees resul-
tat med tanken om en poetisk zon i bilderböcker för barn vill jag flytta fokus från de 
specifika maktordningar Lee talar om, och istället diskutera några av de aktuella mot-
ståndspraktikerna – inte minst dem hon arbetar fram i dialog med Hélène Cixous skri-
vande och tänkande – i relation till aetonormativiteten. Cixous tankar om det poetiska 
språkets förtjänster utgör grund för flera av de motståndspraktiker Lee utvecklar. En 
central aspekt i hennes övertagande har att göra med just poesins performativa poten-
tial, vilket hon formulerar enligt följande:

Cixous performativa, teoretiska skrift använder sig av poesins medel, inte för att det poe-
tiska språket är ”vackrare” utan för att det poetiska språket kan göra saker där det enbart 
relaterande, refererande och dokumenterande språket säger saker. Min övertygelse är 
dessutom att performativa yttranden – och kanske litterära, performativa yttranden i 
synnerhet – inte bara är handlingar, utan som jag redan nämnt, händelser som i grunden 
förmår förvandla jagets relation till Andra.41
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Att det poetiska språket sägs förmå ”förvandla jagets relation till Andra” adderar ytter-
ligare ett starkt argument för poesins särställning i relation till den performativa po-
tentialen att underminera aetonormativitetens maktasymmetri. Lee exemplifierar med 
hjälp av begreppet ”kvinna” hur ett starkt normbehäftat ord i sig självt bär på en po-
litisk förändringspotential: ”Om vi tror att kvinnan får sin betydelse inte i egenskap 
av mannens motsats, utan i kraft av en mängd andra relationer – till systern, tiden, re-
volten, historien, kroppen – så får detta även konsekvenser för hur vi förstår andra be-
grepp, andra kroppar, andra undersökningar”, och det är inte minst i poesin som dessa 
relationer sägs kunna framträda.42 Med hjälp av det poetiska språket skapas ”rörelse 
och ambivalenser som förmår osäkra begrepp som annars riskerar att låsa fast tanken 
vid de gränser som det akademiskt/strikt rationella språket dikterar: gränser som säl-
lan sammanfaller med tankens, vilka ständigt strävar vidare, bortom”.43

Dessa resonemang stärker tanken om den poetiska zonen som en plats i läsningen av 
poetiska texter där normativa relationer, oppositioner och andra försanthållanden kan 
ifrågasättas och luckras upp på grund av poesins mångtydiga, motstridiga och i krop-
pens känslominnen förankrade form. I denna upplösning uppenbarar sig andra poten-
tiella relationer, allianser, uppdelningar och oppositioner än de som föreskrivs av rå-
dande normer och konventioner. Huruvida åldersmaktordningen återgår till tidigare 
rådande aetonormativitet när boken läggs bort, eller föder förändring, är alltså inte vad 
som utreds här. Denna teoretiska belysning visar robustheten i den performativa po-
tential som den poetiska zonen skapar, som liggande latent och inherent i bilderbokens 
format, och därmed möjlig att aktivera både i skriv- och lässituationen.

Den poetiska zonen i två bilderböcker för barn
De bilderböcker jag nu vänder mig till för att exemplifiera dessa teorier är alltså Snill, 
publicerad 2002 av norska Gro Dahle (text) och Svein Nyhus (bild), och Vi smular vi 
härmar en gök, av svenska Lina Ekdahl (text) och Emma Hanquist (bild) från år 2016. 
I båda böckerna är det, som sagt, uppenbart att författarna anammat den latenta poe-
tiska potentialen: texten utgörs explicit, och i hög grad, av tydligt igenkännbar poesi.

Att poetiska analyser är eftersatta i bilderboksforskningen syns tydligt i relation till 
den av dessa två böcker som det finns en del tidigare forskning om, Dahles och Nyhus 
Snill. Vad gäller poesin i boken omnämns den kort av ett par av de tidigare kommen-
tatorerna, dock utan att ges egentlig betydelse i analysen. Den som går längst i att 
ge poesin bäring är Aase Marie Ommundsen, som säger att ”[t]he language is poe-
tic and full of images. The rhythmical beat makes the text easy for smaller children 
to learn by heart”.44 Det förkroppsligande som utantillinlärning ger är onekligen en 
intressant aspekt av den poetiska zonen, men längre än detta konstaterande går inte 
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Ommundsen. De andra som helt kort omnämner poesin i boken är Eva Maagerø och 
Guri Lorentzen Østbye, samt Atle Krogstad – ingen av dem fördjupar detta omnäm-
nande till en analys.45 Ändå är det poetiska språket en extremt betydelsebärande be-
ståndsdel i denna bok, vilket min undersökning avser visa.

Snill
I likhet med många av de andra bilderböcker som paret Dahle/Nyhus gett ut är Snill 
tydligt konfrontativ och medvetet provokativ i relation till barnlitteraturens kon-
ventioner.46 Provokationen har i just den här boken explicit att göra med maktord-
ningarna kön, genus och ålder, och utgår från den alltför välkända stereotypen ”duk-
tig flicka”. Läsaren följer huvudkaraktären Lussi som enligt texten ”gjør alt som hun 
skal [– – –] nikker og smiler og rekker opp hånden. [– – –] Det er jenta si, det! / Det 
er jenta si!”, ”[g]ullet til moren sin. / Solstrålen til faren sin” / Fineste jenta på jord!”.47 
Hon är så välartad och duktig att hennes mun ”aldri sier noe som helst / før den blir 
spurt”. Texten fungerar inledningsvis i boken som ett aetonormativt maktmedel, som 
tystar och disciplinerar Lussi, och med hjälp av liknelser gör henne till ett objekt bland 
andra: ”[s]tille stille som hvitt kritt og tynt papir. / Stille som blanke glass i et skap”.48 
Hon beskrivs också i hög grad med hänvisning till sin kropp, vilket harmonierar med 
Mara Lees tankar om hur den som utsätts för andrafiering ”tvingas tillbaka till krop-
pen som ett materiellt faktum, omöjlig att bortse från: att vara en kropp istället för att 
ha en”.49 Lussi definieras genom sitt leende, sina nickar, men framför allt genom den 
stillhet, renhet och disciplin som präglar hennes mun, händer, fingrar och naglar. Be-
rättelsen tar dock ganska fort en tvär vändning då Lussi till slut är ”[s]å stille / at plut-
selig en dag forsvant hun bare”. Eftersom ingen talar med henne, och hennes mun inte 
säger något om hon inte blir tilltalad först, så försvinner Lussi in i väggen, och det är 
just hennes inpräglade stillhet som gör att hon blir kvar där. De objektifierande bildle-
den i dessa uttalanden har blivit så starka att deras sakled – Lussi – helt försvinner. Men 
det bildspråk som används för att beskriva stillheten börjar förändras ganska omgå-
ende efter detta, samtidigt som fokaliseringen närmar sig Lussis position i berättelsen:

Så stille så stille
som tenner og kniver og blankt metall.
Stille som pigger og nåler og
sylskarpe negler.
Stille som skruer og spiker.
Stille som stikk.
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De tunna papper och blanka glas som stillheten tidigare jämförts med har bytts ut mot 
nya bildled, och håller på att förvandlas till vapen (det är dock värt att poängtera att 
denna våldspotential funnits med redan från början – man kan skära sig illa på både 
tunt papper och blanka glas). Lussi själv noterar därefter hur det kliar och surrar i hal-
sen, ytterligare en föraning om att något är på väg att hända: ”[E]t rop arbeider seg 
fram ifra magen. / Og ropet vokser seg stort i munnen. / / Og smilet sprekker i ti tu-
sen biter. / Og Lussi reiser seg opp og roper. / Og Lussi skriker og hyler og gaper”. Det 
är värt att notera att det är den tidigare så stillsamma och disciplinerade kroppen (ma-
gen, munnen, leendet) som står för det utbrott som skriket möjliggör, och som strax 
därefter raserar den vägg Lussi är instängd i. Förändringen gäller även versifikationen: 
den text som dittills flutit fram på en stillsam, allittererad frivers ersätts här med något 
som går att läsa som starkt och (med något undantag) regelbundet rytmiserad vers. 
Varje versrad har fyra prominenser, och inleds med en upptakt som följs av tre dakty-
ler och en avslutande fallande versfot, vilket förstärker de slag genom väggen hennes 
kropp utför:50

Hun blir til en hammer. Hun slår og hun slår. o Ooo Ooo Ooo O
Hun blir til en syl og et bor og en hakke. o Ooo Ooo Ooo Oo
Hun stanger med hodet. Hun blir til en kølle. o Ooo Ooo Ooo Oo
Hun blir til en slegge. Hun spenner og sparker. o Ooo Ooo Ooo Oo
Hun blir til en plog. Hun brøyter seg fram. o Ooo O | o Ooo 0
Og murpussen raser. o O0o Oo

Hun blir til en saks o Ooo O
og klipper tapeten. o Ooo Oo
Hun tramper til gulvet begynner å bølge. o Ooo Oo0 Ooo Oo

Även den sax som återfinns i texten får en rytmisk motsvarighet, i och med att versra-
dernas längd halveras just där detta omnämnande förekommer. Därpå tar boken åter-
igen ett steg bort från Lussi som subjekt, och beskriver upproret mer utifrån på ett vis 
som påminner om bokens inledning. Symptomatiskt återgår då också versen till något 
som mer liknar den lugna frivers som präglade bokens inledning (även om den andra, 
tredje, fjärde och sista versraden nedan delvis håller kvar vid det kroppsliga upprorets 
daktyler):

For Lussi kommer rett ut av veggen o Oo Oo O O 0 Oo
så fliserne flakser og murstøvet fyker. o Ooo Ooo O0o Oo
Og Lussi er tre ganger tre o Ooo O0o O
og dubbelt så synlig. o Ooo Oo
Og Lussi roper så taket rister. o Oo Ooo Oo Oo
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Nå er det nok! O 0 0 O
roper Lussi. Oo Oo
Og det er det. o0 Oo
Mer enn nok. Oo O
Det skjønner vel alle. o Ooo Oo

Efter denna veritabla explosion av uppdämd vrede från Lussis sida, beskriven både in-
ifrån och utifrån, händer ytterligare något: det börjar strax låta och röra sig i den vägg 
Lussi frigjort sig från, och fler flickor och kvinnor börjar komma ut ur väggen. Samti-
digt övergår texten i en vers bestående av regelbundna trokéer, när namnen räknas upp, 
ett efter ett, på de andra som kommer ut ur väggen:51

Se på veggen! Oo Oo
Det stikker fram et lite hode. o 0o Oo 0o Oo
Et lite smil, en liten nese. o 0o Oo 0o Oo
Og så én til, og én til: oo Oo o Oo
Lille Bitten. Oo Oo
Lille Lene. Oo Oo
Lille Lise. Oo Oo
Karoline. 0o Oo
Henriette. 0o Oo
Benedikte. 0o Oo
Tiril, Toril, Lotteliten. Oo Oo 0o Oo
Ser du at de titter fram? Oo 0o Oo O
Kikker ut. 0oO
Kryper ut. 0oO
En og to og tre og fire og fem. Oo Oo Oo Oo oO

Slutligen kommer också ”oldemor. / Selveste Margit Augusta Johanne!”. Och med 
en ren upprepning av vad som sades om Lussi i bokens inledning säger ”oldemor” till 
henne att ”[d]et er jenta si, det, / som kan sprenge vei i veggen!” (min kursivering). Och 
efter att Lussi strax därefter markerat att andra flickor och kvinnor som möjligen sitter 
fast i andra väggar får ”greie seg sjøl”, eftersom hon själv är hungrig och vill äta, så av-
slutas boken med ytterligare en upprepning av denna fras: ”For det er jenta si, det!”. I 
dessa upprepningar sker alltså samma sak som med de skiftande bildled som beskriver 
stillheten – ”stille som…” – med tillägget att det här rentav finns en dialektisk rörelse: 
en ”jenta” går från att beskrivas som stilla, duktig och ren, via att kunna spränga väg ge
nom väggen, till att slutligen kunna välja att äta när hon är hungrig.52

Det som kan sägas om detta skeende, och de medel som används för att uttrycka 
det, är att den poetiska zonens performativa potential främst tar sig uttryck på två sätt, 
genom versifieringen och genom bildspråket. I inledningen av boken utgör texten en 
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tydlig maktdiskurs, ett uttryck för hur en patriarkalt färgad aetonormativitet definie-
rar, objektifierar och dominerar barnet Lussi. Men samma språk, samma ord (”stille” 
och ”For det er jenta si, det!”), visar sig innehålla även de medel som Lussi behöver för 
att slå sig fri, och vinna tillbaka makten över sin egen kropp, och sitt eget subjektskap. 
Även detta sker med en tydlig rytm – som om kraften i upproret kräver denna rytmiska 
koordinering för att kunna kanaliseras. Den poetiska zonen aktiveras därmed i enlig-
het med det som Mara Lee talar om i relation till en annan av de motståndspraktiker 
hon beskriver, som bygger på att en ”förlust alltid är havande med sin egen motsats, 
fröet till en vinst”.53 Ett kompletterade sätt att beskriva poesins performativa funktion 
i dessa fall är att göra som Serup, när han, återigen med god hjälp av Jalving, yttrar föl-
jande om just upprepningens koppling till det performativa:

Som også Jalving skriver, er performativitetsbegrebet her paradoksalt på den måde at det 
på den ene side er stærkt normativt (’alt er bare en ufrivillig gentagelse af noget alltid alle-
rede kulturelt etableret’), imens det på den anden side arbejder konstant dekonstruktivt 
forskydende: ”Kernen i dette udsagn skal findes i det faktum at ingen gentagelse kan være 
identisk med den, som den er en gentagelse af.” ( Jalving 2011, 60.) I selve gentagelsen lig-
ger muligheden for variationen, for at gøre andre betydninger.54

Genom de poetiska greppen versifikation och bildspråklig upprepning (som ”möjlig-
gör en kamp som sker på flera, ibland motstridiga, nivåer samtidigt”) åstadkoms ett 
performativt görande.55 Begreppet ”jenta”, som är tydligt inskrivet i rådande maktord-
ningar kring både ålder och kön/genus, ges ”andre betydninger” än de som normerna 
bakom dessa maktordningar förlänar det.

Med detta sagt är det också viktigt att påpeka att samtidigt som texten i boken be-
rättar denna historia så berättar bilderna en delvis annan.56 De maktperspektiv kring 
genus och ålder som finns inskrivna i många vuxna läsares förståelse av texten näs-
tan från början – kopplat till duktig flicka-motivets konnotationer av strukturellt för-
tryck – är något som empiriska barnläsare inte på samma vis kan förväntas känna till. 
En barnläsare är kanske rentav själv utsatt för samma maktdiskurs, och matas med be-
röm för sin stillhet, tystnad, renlighet, lydnad och ”duktighet”. Detta ger texten en in-
ledande idyllisk potential, i synnerhet för de barnläsare som själva utsätts för, och har 
förkroppsligat, dessa maktordningar.

Svein Nyhus bilder är dock allt annat än idylliska, då de utgår ifrån en oproportio-
nerligt stor skillnad mellan små barn och stora vuxna, innehåller ett starkt symbolspråk 
i form av vissnade blommor, tomma burar, bortvända kroppar och urdragna sladdar. 
Utöver detta finns där också långt in i boken en bakgrund i bilderna bestående av talse-
rier/rutnät etc. Denna bakgrund kan även den förstås som att den visar hur barnet Lussi 
disciplineras in som ett objekt i ett färdigformulerat system, som inte får rubbas. I bild 
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framgår också efterhand hur Lussi gradvis blir mindre och mindre, och slutligen försvin-
ner in i väggen, och hur alla därefter letar efter henne. När hon väl brutit sig fram ur väg-
gen löses dessutom talserierna och rutnäten upp, först genom att fragmenteras (till bitar 
av den tapet som Lussi sägs klippa sönder), därefter genom att ersättas av en mjukt flö-
dande mosaik, och slutligen genom att övergå i en svagt melerad bakgrund.

I bild finns dessutom en skenbart helt annan historia än den om Lussi – redan på 
första uppslaget förekommer en i text helt okommenterad grå klump, som sedan åter-
finns i bild på alla uppslag fram till att Lussi helt fastnat i väggen, då klumpen rentav ut
gör denna vägg.57 Denna klump försvinner sedan, men kommer tillbaka under de fyra 
sista uppslagen, för att på det allra sista delas upp i två klumpar: en som sopas undan av 
en vaktmästare, och en som upptäcks av ett annat litet barn, med mer konventionellt 
maskulina drag än Lussi (som porträtteras på ett starkt feminint kodat vis, med rosa 
klänning, stärkt krage och tofsar i håret – något som Maagerø och Østbye diskuterar i 
termer av ”a restriction of female agency”).58 Om man förstår klumpen som den nega-
tiva känsla/börda karaktären Lussi bär på, men i slutet gör sig fri från – vilket går i linje 
med Maagerøs och Østbyes i allt övertygande tolkning – visar bilden på sista uppslaget 
att det finns andra barn som bär på liknande bördor. Detta förstärks av att även några 
skärvor av talserier sopas undan av samma vaktmästare, samtidigt som regelbundna 
streck återigen framträder på golvet på samma uppslag.

Vi smular vi härmar en gök
I Lina Ekdahls och Emma Hanquists Vi smular vi härmar en gök (2016) etableras re-
dan på första sidan ett slags expanderande, kollektivt och heterogent vi, som därefter 
är i fokus i resten av boken:

Vi är här.
Vi bor där.
Vi är många, vi är flera.
Vi ligger i soffan.
Vi kollar på tv.
Vi äter glass.
Vi provar en sommarkjol.
Vi äter en macka.
Klockan är tre, sju eller kvart i sex.
Vi ligger i badet.
Vi bygger ett torn.
Bye bye love, sjunger radion.
Vi är fyra år och sex år och snart fyller vi tre.
Eller fem.59
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Med hjälp av anaforisk expansion etableras ett slags kollektivt subjekt i boken, ett sub-
jekt som strax senare ges namn som Mats, Ellen, Yasmina, Josefin etc. Bokens vi blir 
alltså alla dessa individer (och i förlängningen alla de barn som kan tänkas läsa boken – 
gesten är starkt inkluderande!). När mångfalden i deras individuella karaktäristik och 
förutsättningar (både ”här” och ”där”, både klockan ”tre” och ”kvart i sex”, både ”fyra” 
och ”sex år”) kombineras med pronomenet ”vi” skapas en relation mellan individernas 
skillnad och deras likhet.60

Den versifikatoriska förebilden torde här vara den expansionslyriska tradition som 
springer ur Walt Whitmans poesi. I sin bok Svensk metrik talar Eva Lilja om Whitmans 
fria vers på ett vis som harmonierar med med Ekdahls inledande teknik i den aktuella 
boken: ”Mest påfallande är versradernas längd. De byggs ofta i en pyramidkonstruk-
tion – avsnittets första versrad är tämligen kort, men sedan ökar verslängden för varje 
rad”.61 Efter exemplifiering hos Whitman fortsätter Lilja sin karaktäristik, fortfarande 
på ett sätt som nästan lika väl skulle kunna beskriva inledningen av Vi smular vi här
mar en gök som Whitmans Leaves of Grass:

Versraderna grupperas med hjälp av anafor och parallellism, antiteser och s.k. katalogtek
nik. [– – –] Så gott som alla versrader avslutas med skiljetecken, oftast ett komma. [– – –] 
Whitmans uppräkningsteknik har kallats katalogstil. En tes formuleras i den första vers-
raden, och sedan följer parallellt uppbyggda exemplifieringar av tesen. Grammatisk para-
tax ger en kumulativ effekt, vilket i sin tur ger en estetisk verkan av naivitet eller naivism. 
De anaforiska versingångarna innebär att även rytmer och klanger upprepas.62

I den friverstypologi som Lilja skriver fram i sin bok sägs Whitmans fria vers utveck-
las ur engelskspråkiga översättningar av Psaltarpsalmer, vilka därmed också utgör dess 
rytmiska förebild. Mot denna bakgrund betecknar Lilja denna friverstradition som bi
beltyp, vilken hon skiljer från de tre andra historiska friverstraditioner som vuxit fram 
i andra historiska och genremässiga sammanhang (dessa kallar hon antik typ, nordisk 
typ resp. dadatyp).63

Med hjälp av de poetiska tekniker som hämtas från denna versifikatoriska tradition 
ges det kollektiva subjektet längre fram i Vi smular vi härmar en gök relationer, egen-
skaper och sysslor på samma vis som sker gällande plats, tid och ålder i den inledning 
som citeras ovan. De platser som inledningsvis förekommer har dessutom det gemen-
samt att de är inomhus, vilket är värt att notera med tanke på vad som händer på det 
tredje uppslaget:

Ut!
Plötsligt ropar farmor, ut!
Ut i backen, ropar pappa.
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Ut bland blommorna och solen, ropar moster Zaida.
Ut i gräset snälla rara, ropar farfar.
Plocka svamp, vad som helst!
Naturen är det bästa vi har, skriker mamma.
Det enda vi har, ropar morbror Valle.
Ut i luften snälla rara.
Solen, strålarna, så ljusa klara.
Ut!

På detta uppslag får dessutom texten tydlig förstärkning i bild. Bilden föreställer dels 
ett antal vuxna pekande, domderande armar, som alla kommer från bokens ytterkant 
(de vuxna befinner sig alltså utanför bildens formella ramar, och representeras i bild en-
dast av sin auktoritära gestik), dels några uppenbart missnöjda barn på väg i riktning 
mot fem sinsemellan väldigt olika ytterdörrar (bland dem exempelvis en husvagns-
dörr). Barnens kroppsspråk indikerar stor ovilja, rentav ilska. Detta uppslag använder 
sig uppenbart av den metanivå som är knuten till bokens grundläggande uppläsnings-
situation: Aetonormativiteten förstärks av att det är den vuxne uppläsaren (vare sig den 
vuxne är ”farmor”, ”pappa”, ”moster Zaida” eller ”morbror Valle”) som läser de aukto-
ritära imperativen för det/de barn som lyssnar (vilket gör hen till något mer av ”moni-
tor” än ”mediator”, med Cochrans terminologi). Denna uppläsare har dessutom innan 
den sista enstaviga versradens order – ”Ut!” – under två parrimmade versrader läst upp 
rena trokéer, som i det närmaste skapar ett rytmiskt marschtempo. Värt att notera här 
är att barnkaraktärerna boken igenom också har en allierad, i form av hunden ”Spider”, 
vars namn är konstant i texten, men som ges ett antal olika skepnader i bild.

Väl ute anpassar sig bokens barnkaraktärer fort: leken, sammanhangen och upp-
täckandet återupptas, och bilderna visar ganska omgående glada ansikten. Några upp-
slag senare inträffar dock ytterligare en intervention från vuxenvärlden, denna gång 
med hjälp av ett antal enorma megafoner som sticker ut ur husfönster, något som kan 
beskrivas som en ytterligare förstärkt motsvarighet de långa pekande armarna från ti-
digare:

In!
Plötsligt ropar moster Bea, in!
In i badet, ropar mormor.
In till middagen och pyjamasen, ropar faster Ellen.
In i värmen snälla rara, bönar pappa.
Se på väderleksrapporten, vad som helst!
Man måste sova, äta, säger mammas jobbarkompis Siv.
Var inne, ta det lilla lugna, säger storebrorsan Malik.
In i huset snälla rara.
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Sova, äta, bara vara.
In!

Återigen visar bilden missnöjda ansikten hos barnen, och ett motvilligt kroppsspråk, 
vilket indikerar ett tungt farväl till uteleken. Och återigen avslutas strofen med par-
rimmade trokéer, följda av ett enstavigt imperativ: ”In!”. Därefter följer ett par uppslag 
med kvällsbestyr (”äter soppa”, ”borstar tänderna”, ”städar en låda”) och innelek, och 
slutligen ett ”[g]od natt, säger vi”. Det sista uppslagets illustration visar också en tydlig 
manifestation av den allians med hunden Spider som barnen haft i boken, där ett barn 
ligger och håller om en hund varvid deras kroppar smälter ihop till en. Värt att notera i 
detta uppslag är också att barnet och hunden inte ligger i den säng som finns i rummet, 
utan mitt på golvet, tillsammans med en kudde som tydligt flyttats dit från sängen.

Precis som i Snill utgör poesin även i denna bok bitvis ett tydligt maktmedel, kopp-
lat till aetonormativiteten. Detta gäller i synnerhet de delar av boken där orden läggs 
i de vuxna karaktärernas munnar, det vill säga på de uppslag jag talat om som ”inter-
ventioner” ovan. Utropstecknen och imperativformen ger texten en tydligt performa-
tiv prägel – det rör sig om order i en makthierarki: ”Plocka svamp, vad som helst!”, ”Se 
på väderleksrapporten, vad som helst!”.64 Dessa avsnitt skiljer sig också bjärt från den 
mest idylliska och harmoniska delen av boken, de fyra uppslag som beskriver uteleken 
och som endast innehåller en kort rad per uppslag: ”Gräs. Grönt gräs”, ”En bäck utan 
bro”, ”En grotta i ett berg” respektive ”Utsikt från toppen av en ek”. Under denna del 
av boken är det främst Hanquists illustrationer som drar handlingen framåt, genom 
detaljerade, idylliska bilder av utomhuslek, med drakar, håvar, gungor, trädklättring, 
barkbåtar, balansgång, ficklampor, kurragömma, vattenlek, ishockey, pulkaåkning och 
snögubbar. Texten är här mer parentetisk vad gäller semantisk innebörd, och utgörs 
snarast av korta impressioner med ofullständig meningsbyggnad. Detta både speglar 
och förstärker i just detta fall bilderboksformatets dubbla adressivitet, i och med att de 
vuxna associeras med texten, och barnen med bilden – boken fokuserar i denna del 
tydligt på barnens perspektiv, medan vuxenmaktens inflytande (och språk) är långt 
borta.

Bokens pendlande mellan vuxenvärldens interventioner och det barnkollektiva sub-
jektets perspektiv (ett pendlande som förvisso finns också i bilderna, men är allra tydli-
gast i texten) går även det att diskutera med hjälp av Mara Lees avhandling. Hon talar 
där, med stöd hos både Trinh T. Minh-ha och Hélène Cixous om hur det hon benäm-
ner ”den poetiska adressen” kan öppna ”motsatsparet vinna-förlora”.65 Hennes främsta 
exempel på detta har också just med vi:et att göra, det vi som utmärker Ekdahls poe-
tiska adress i den aktuella boken:
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Hur många gånger behöver jag upprepa ”if you win, you lose” för att betydelsen ska för-
ändras? Och vad krävs för att denna förskjutning ska äga rum? Trinh skulle kanske ha 
svarat: det finns inga rena positioner – i varje position finns en depositionering. Med 
andra ord: För att ”if you win, you lose” ska börja röra sig, krävs det ett erkännande av att 
vissa förluster kan vara förenade med skoningslösa vinster. I så fall skulle ”if you win, you 
lose” kunna omartikuleras till: ”in losing we have something to gain”, som Cixous uttrycker 
det.66

I detta resonemang går rörelsen alltså från ett du som förlorar även när hen vinner 
(eftersom det är makten som skänker hen vinsten) till ett vi som ser att det finns något 
att vinna även i att förlora – på ett liknande vis som det barnkollektiva subjektet gör 
i Ekdahls framställning. Det som sker i Ekdahls text är att skillnaden mellan de olika 
barnen definieras av vi:et, och inte av makten. Och denna skillnad blir därmed – som 
jag nämnt ovan – en likhet i och med att det är skillnaderna som förenar oss – eftersom 
vi alla är sinsemellan olika. Lee talar även om detta, återigen med hjälp av Trinh T. 
Minh-ha:

Men, hävdar Trinh, ”Skillnad borde varken få definieras av det dominerande könet eller 
av den dominerande kulturen”. Istället måste vi förmå oss att se skillnad som ett redskap 
för att bekämpa förtryck, ett kreativt redskap som inte befäster (kategorier, definitioner), 
utan som luckrar upp, förskjuter.67

Detsamma gäller rimligen för aetonormativiteten, vilket Ekdahls och Hanquists bok 
manifesterar, både i och med hjälp av bilderbokens format. Men om vi specifikt håller 
oss till vad det är som just poesin bidrar med här, hur den poetiska zonens performa-
tiva potential manifesteras i just denna bok, så kan man tala om detta på två olika vis:

1. Det ena är i termer av ett slags kollektivdikt, i Whitmans efterföljd, och i direkt 
förlängning av en expansionslyrisk tradition, som även inbegriper sådant som 
explicit politisk rörelsedikt. Barnperspektivet inlemmas i politiskt subjektsska-
pande, precis som denna tradition tidigare lyft in klassperspektiv, könsperspek-
tiv, postkoloniala perspektiv etc.

2. Alternativt kan man tala om bokens text som subjektskritisk dikt, genom att den 
explicit vänder sig mot homogenitet och essentialism, och istället öppnar upp en 
inkluderande potential för en större representativitet och heterogenitet.

Båda dessa sätt att betrakta den poetiska zonens funktion innebär en uppvärdering 
av skillnad, men med lite olika implikationer. Det första perspektivet utgår från ett vi 
inom vilket alla inkluderas trots individuella skillnader, medan den andra snarare utgår 
från ett vi som inkluderar alla på grund av att de har sina individuella skillnader gemen-
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samt. Den andra syntetiseringen är ur det perspektivet mer politiskt radikal, eftersom 
den utgår ifrån skillnad som något positivt, något som har ett egenvärde – och där-
igenom syftar till att göra vi:et obegränsat. Skillnad blir ett redskap som luckrar upp 
och skapar en potentiell förskjutning i relationer, allianser, uppdelningar och opposi-
tioner, och därigenom öppnar upp rådande normer för ifrågasättande och omförhand-
ling – även aetonormativa sådana. Detta betraktelsesätt löper därmed inte samma risk 
som det första, nämligen att med hjälp av skillnad skapa ett vi som definierar sig i rela-
tion till ett dom, som förvisso inkluderas men inte i första hand i – utan av – detta vi. 
Där finns därmed en risk att skillnaden i läsningen riskerar att både tolerera och be-
fästa rådande maktordning.

Jag nämnde tidigare vikten av att notera något på det sista uppslaget i Vi smular vi 
härmar en gök, nämligen det faktum att barnet och hunden sover på golvet, och inte i 
sängen. Orsaken till att jag ser detta som viktigt är att det går att betrakta detta uppslag 
i termer av det Lee talar om som en förlust som vänts till seger. Den viljekamp som på-
gått boken igenom mellan de vuxna och barnen, och som dittills tydligt visat att mak-
ten finns hos de vuxna, får här en motbild – ett barn som valt att inte sova i sin säng 
(och som också slängt sina kläder rakt på golvet, där de ligger kvar). Bilden visar dess-
utom, i enlighet med Lees tankar om att det poetiska språket kan skapa andra relatio-
ner, hur barnet inte bara är definierat av att vara något annat än en vuxen, och inte hel-
ler bara av relationerna till andra barn, som del av det barnkollektiva subjektet. Den 
sista bilden visar att barn precis lika gärna kan ställas i relation till exempelvis hundar, 
eller rentav till sängar. Och det är där boken slutar. Illustrationerna understryker dess-
utom detta som ett ”lyckligt slut”, dels i och med barnets tydligt harmoniska ansikts-
uttryck, dels genom att till höger på det sista uppslaget (som pageturner) placera ett 
fönster utan vare sig rullgardin eller ens gardin, där månljuset når in och kastar sitt ljus 
över barnet och hunden. När man därmed stänger igen boken gör man med en hopp-
full bild av framtiden för barnen i boken. Och därmed även med en stark potential till 
både ifrågasättande och rubbande av bilderbokens aetonormativa konventioner.

Avslutning
Denna artikel har utrett frågan om hur ett aktiverande av vad jag valt att kalla ”den poe-
tiska zonen” i läsning av bilderböcker för barn kan öppna upp för ifrågasättande och 
omförhandling av rådande aetonormativitet, och leda till förändring och empower-
ment. För att uppnå detta har jag studerat poetiska grepp i två bilderböcker, där aeto-
normativiteten är explicit inskriven som en konflikt mellan barn- och vuxenkaraktärer.

I Gro Dahles och Svein Nyhus Snill aktiveras den poetiska zonen främst i relation 
till versifikation och bildspråklig upprepning. Texten utgör bitvis ett aetonormativt 
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maktmedel, med hjälp av inte minst ett bildspråk som gör barnkaraktären till ett ma-
teriellt objekt bland andra, som definieras genom sin stillhet och genom att hennes 
kropp beter sig på det sätt som vuxenvärlden önskar. När objektifieringen och stillhe-
ten helt tagit över hennes väsen så pass att hon försvinner in i väggen är det i bildsprå-
ket och versifikationen som en förändring startar, och leder till det uppror som får hu-
vudkaraktären att slå sönder väggen, och därigenom bana väg för både sig själv och ett 
stort antal andra flickor och kvinnor som också försvunnit in i väggen. Bildspråket 
har redan från början innehållit en våldsam potential, kroppen (som objektifierats i de 
bildspråkliga konstruktionerna) blir bärare av den rörelse som är motsatsen till stillhet, 
och denna rörelse parallelliseras i en tydligt rytmiserad meter, bestående av först dak-
tyler, därefter trokéer. Slutligen lägger sig både upproret och rytmen, i ett slags dialek-
tisk bild som visar just på omförhandlingen, där innebörden av uttrycket ”det er jenta 
si, det” gått från en som ”gjør alt som hun skal”, via en som kan ”sprenge vei i veggen”, 
till en som låter andra ”greie seg sjøl” så att hon kan fokusera på sin egen kropps behov, 
av exempelvis mat.

I läsningen av Lina Ekdahls och Emma Hanquists Vi smular vi härmar en gök akti-
veras också den poetiska zonen bitvis med hjälp av versifikatoriska grepp, dels genom 
tydliga expansionslyriska och kollektiviserande drag, dels genom att vuxenvärldens 
representanter här använder sig av explicit och regelbunden rytm (till skillnad från i 
Snill, där det rytmiska stärker upproret istället för förtrycket), i form av tydliga trokéer 
följda av enstaviga imperativ: ”Ut” respektive ”In!”. Det expansionslyriska går dock 
över i vad jag vill kalla subjektskritisk dikt, där ett heterogent och diversifierat ideal 
lyfts fram, inte i relation till normer, utan istället till tanken om att skillnaden är nor-
men, att skillnad är det vi har gemensamt. Bokens alltigenom präglande heterogenitet, 
som resulterar i vad jag benämner ett barnkollektivt subjekt, motsvaras i allt väsentligt 
också av det öppna förhållningssätt gentemot språkets meningsproduktion som går 
utöver semantikens normerande hegemoni i mycket av vårt dagliga språkbruk. I rela-
tion till de utvecklingspsykologiska teorier jag redogjort för som bakgrund till tanken 
om en poetisk zon i bilderböcker för barn är även detta något som stärker tanken om 
denna zon som en plats där aetonormativ omförhandling kan ske. Denna semantiska 
norm är något som vi utvecklar alltmer ju äldre vi blir, medan ett förhållningssätt gent-
emot språket som mer liknar poesins är något förstaspråksinlärare, det vill säga barn, 
har betydligt lättare att ta till sig.
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A B S T R AC T

Johan Alfredsson, Department of Literature, History of Ideas, and Religion, University of 
Gothenburg

The Poetic Zone: The Performative Potential of Poetry in Picturebooks for Children (Den 
poetiska zonen. Poesins performativa potential i bilderböcker för barn)

This article discusses how picturebooks for children can make use of poetry in order to empower 
child readers to bridge the asymmetric aetonormativity between child and adult inherent in 
the picturebook format. The article launches the concept of the poetic zone, springing from 
both epistemologically based poetry theory and norm critical theory. Two picturebooks are 
used as examples: Gro Dahle’s and Svein Nyhus’s Snill [What a Girl!], from 2002, and Lina 
Ekdahl and Emma Hanquist’s Vi smular vi härmar en gök [We Crumble We Imitate a Cuckoo], 
from 2016. Analyses of the poetic qualities of the two books show how they both pinpoint, 
and performatively empower, the child reader’s perspective. This takes place in the relation-
ships between child and adult within the books’ plots, as well as in relation to the picturebook 
format. The poetic qualities that contribute in this sense concern both imagery, and rhythmical 
as well as auditory aspects of language.

Keywords: the poetic zone, aetonormativity, poetry, picturebooks, Gro Dahle, Lina Ekdahl


