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This thesis is a study of the narrative language of Elsa Beskow, Sweden’s most 
famous children’s writer of the early twentieth century. The overall aim of the thesis 
is to contribute to the understanding of why Beskow’s stories are still among the 
most popular children’s books in Sweden, more than a hundred years after her liter-
ary debut.  

My investigation is a quantitative study of word-class distribution, various syn-
tactic features, and readability in four picture-books and four other stories. 

To begin with, Beskow’s language is compared to that of other texts written for 
young readers, including children’s fiction, a contemporary reading-book, and popu-
lar comic strips. The results indicate that Beskow has something in common with all 
of these materials, especially with children’s fiction. However, she also has her own 
style, which is different from the children’s fiction I compare with. For example, her 
sentences are comparatively long and often begin with a conjunction. Moreover, 
Beskow uses many address phrases and interjectional phrases, and the initial clause-
constituent is often some other clause element than the subject. 

Additionally, Beskow’s narrative language is compared to conversational lan-
guage and to formal prose. The results show that Beskow moves along the whole 
scale, from conversation to formal writing, depending on what aspect of her lan-
guage use is considered. In some cases, her style even falls outside of the scale. For 
example, placing the subject in intital postion is less common in Beskow’s writing 
than in both conversation and formal writing. 

Finally, the variation between Beskow’s texts is examined. The analysis shows, 
among other things, that the oral influences on Beskow’s style increased during the 
five decades she wrote stories.  
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Förord 
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1 Inledning 

I över hundra år har barn och vuxna mött Elsa Beskows (1874–1953) texter i 
bilderböcker och sagosamlingar. Även om språket kanske kan kännas lite 
gammalmodigt i dag, trycks hennes böcker ständigt i nya upplagor. Redaktö-
rer har gjort mindre justeringar i texterna under åren; gammal stavning har 
förnyats och plurala verbformer försvunnit. Men det mesta är som det alltid 
har varit i Beskows texter, och de går fortfarande hem hos läsare och unga 
åhörare. Visserligen har Beskow-utlåningen vid de svenska biblioteken sjun-
kit sedan slutet av 1900-talet, men trots detta lånades så sent som 2013 när-
mare 130 000 böcker av Beskow.1 Det ger henne plats 115 på listan över de 
200 mest utlånade författarna det året. Studerar man listan närmare märker 
man att Beskow ligger högre än både Liza Marklund, H.C. Andersen och 
J.R.R. Tolkien i utlåningsstatistiken. Hennes samtida författarkollegor, förra 
sekelskiftets stora sagoförfattare Anna Maria Roos (1862–1938), Helena 
Nyblom (1843–1926) och Anna Wahlenberg (1858–1933) finns över huvud 
taget inte med på 200-i-topp-listan från 2013. Även försäljningsmässigt häv-
dar sig Beskows böcker. En rad titlar har kommit i nyutgåvor under 2000-
talet, bland annat Tomtebobarnen (2010), Petters och Lottas jul (2011) och 
Pelles nya kläder (2012).2 

Vari ligger då förklaringen till Beskows bestående popularitet? Tvivels-
utan är illustrationerna mycket omtyckta. Men finns det också ett beskowskt 
berättarspråk som på ett särskilt sätt tilltalar läsare och åhörare i generation 
efter generation? Jag är benägen att tro att det förhåller sig på det sättet; om 
texterna inte fungerade i dag skulle böckerna knappast lånas ut och säljas 
längre. Att undersöka Beskows språk blir därmed ett sätt att utforska vad 
som fungerar väl i en berättarsituation, alltsedan förra sekelskiftet. En sådan 
undersökning bör naturligtvis omfatta många olika språkliga nivåer och be-
drivas både kvantitativt och kvalitativt. I detta licentiatarbete har det dock 
varit nödvändigt att starkt begränsa forskningsuppgiften. Föreliggande studie 
får alltså betraktas som en första ansats till att beskriva Beskows berättar-
språk. Jag har inriktat mig på en kvantitativ undersökning av ordklassfördel-
ning, syntax och läsbarhet i ett antal Beskow-texter. 

I den analys jag här presenterar söker jag svar på följande frågor: 

1 Uppgifter om bibliotekens utlåning har tillhandahållits av Sveriges författarfond. 
2 Uppgifter om sena upplagor är hämtade från LIBRIS sökkatalog. 
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• Vad utmärker Beskows språk då det jämförs med språket i andra texter 

skrivna för barn? 
• Hur förhåller sig Beskows berättarspråk till spänningsfältet mellan munt-

lighet och skriftlighet? 
• Finns det språkliga skillnader mellan Beskows berättelser som kan kopp-

las till genre? 
• Varierar språket mellan Beskows berättelser beroende på om texten in-

går i en bilderbok eller annan bok, med färre illustrationer? 
• Finns det andra faktorer som kan förklara språklig variation mellan Be-

skows texter? 

1.1 Disposition 
Bakgrunden till min studie tecknas i flera kapitel: ett om de stilistiska ut-
gångspunkterna för undersökningen (kapitel 2), ett om de tidigare studier 
vars resultat jag jämför mina med (kapitel 3) och ett om Elsa Beskow, hen-
nes författarskap och den litteraturhistoriska kontexten (kapitel 4). Därefter 
presenterar jag materialet för undersökningen samt olika faktorer som kan 
tänkas medföra variation inom materialet (kapitel 5), och så metoden, med 
exempel hämtade från Beskows texter (kapitel 6). Resultaten redogör jag för 
i fyra kapitel: två där Beskows texter jämförs med andra material (kapitel 7–
8) och två där variationen mellan Beskows texter står i fokus (kapitel 9–10). 
I en avslutande del sammanfattar jag resultaten, drar vissa slutsatser och 
föreslår fortsatta Beskow-undersökningar (kapitel 11).  
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2 Stilistiska utgångspunkter 

I detta kapitel ger jag en bakgrund till undersökningen i form av resonemang 
om stilbegreppet, om motpolerna muntlighet och skriftlighet samt om stil i 
barnlitteraturen. 

2.1 Stilbegreppet 
I arbetet med att undersöka Beskows berättarspråk har det förefallit oundvik-
ligt att ibland använda det omdiskuterade begreppet stil. Jag ämnar inte här 
fastslå att begreppet alltid bör definieras på det ena eller andra sättet. Där-
emot vill jag kortfattat förklara i vilka bemärkelser jag talar om stil. Jag bör-
jar dock med en bakgrund från några verk där stilbegreppet behandlas och 
återkommer i avsnitt 2.1.2 med några ord om min tillämpning. 

2.1.1 Definitioner och användning av begreppet stil 
I verket Key Terms in Stylistics skriver Nørgaard, Montoro & Busse 
(2010:155) att stil kan ses som ett visst sätt att skriva eller tala. Detta kan 
appliceras inte bara på enskilda författare, utan likaväl på en viss situation, 
en viss rollfigur, en viss text, ett visst språkligt uttryck osv. Nørgaard, Mon-
toro & Busse (2010:156) framhåller också att stilen är ett val bland språkliga 
konventioner eller andra parametrar: sociala, politiska, kulturella och kon-
textuella. För att kunna beskriva valet i fråga behövs en referens att jämföra 
med. 

Leech & Short (2007:31) anser i standardverket Style in Fiction att be-
greppet stil blivit föremål för alltför många definitioner, men specificerar i 
sju punkter på vilket sätt de själva använder begreppet: 

 
• Stilen är ett sätt på vilket språket används; den hör alltså till parole sna-

rare än langue. 
• Därför utgörs stilen av val ur språkets repertoar. 
• En stil definieras som en domän av språkanvändning (till exempel de val 

som görs av en viss författare, inom en viss genre eller i en viss text). 
• Stilistiken (eller stilstudiet) har normalt ägnats åt litterärt språk. 
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• Litterär stilistik ägnas i regel åt att förklara förhållandet mellan stil och 
litterär eller estetisk funktion. 

• En stil är mer eller mindre genomskinlig alternativt dunkel: genomskin-
lighet innebär möjlighet att parafrasera; dunkelhet innebär att en text ej 
kan parafraseras på ett adekvat sätt, och att tolkningen av texten till stor 
del beror på den kreativa föreställningsförmågan hos läsaren. 

• Ett stilistiskt val är begränsat till de aspekter av språkliga val som gäller 
alternativa sätt att formulera samma sakinnehåll. 
(Min översättning.) 

 
Leech & Short (2007:32) menar alltså att det är möjligt att skilja mellan vad 
en författare väljer att skriva om och hur han eller hon väljer att skriva om 
detta. 

Stilistiken, fortsätter Leech & Short (2007:56), kan inte helt och hållet 
vila på kvantitativa data, men den kan inte heller klara sig utan sådana. Man 
får dock inte tro att en stil kan definieras objektivt utifrån frekvenser för 
språkliga egenskaper i en text eller korpus, av flera skäl (Leech & Short 
2007:56–57). För det första finns det inget objektivt sätt att fastställa en 
norm; vi måste i stället förlita oss på relativa normer. För det andra finns 
ingen komplett lista över språkliga egenskaper hos en text; vi måste i stället 
välja ut vissa språkdrag för analys. För det tredje finns ingen direkt koppling 
mellan statistisk avvikelse och stilistisk betydelse; litterära överväganden 
måste därför vägleda oss när vi väljer ut vilka språkdrag som ska undersö-
kas. För det fjärde är ingen stil oföränderlig, vilket gör att man kan missa 
viktig stilvariation då man gör statistiska mätningar. För det femte saknas en 
samsyn på vilka språkliga kategorier som krävs för en adekvat beskrivning 
av språket, vilket gör att olika forskare identifierar språkdrag på olika sätt. 

Även inom nordistiken har stilbegreppet behandlats. I verket Stilistik kon-
staterar Lagerholm (2008:27–31) att ”[m]ånga definitionsförslag tar fasta på 
förhållandet mellan innehåll och uttryck, ibland också verkan” (Lagerholm 
2008:28). Han framhåller dock att formen har större betydelse för stilen än 
innehållet, och att stilen varierar beroende på förutsättningar och ändamål för 
kommunikationen (Lagerholms 2008:29). Vidare skriver Lagerholm 
(2008:29) att det inte finns något sådant som en neutral stil, och att stilen 
”måste studeras och förklaras i ett sammanhang”. Stilen formas på många 
olika språkliga nivåer, som till exempel den fonetiska, den lexikala och den 
syntaktiska nivån. Vid en stilanalys måste metoden få skifta med materialet, 
men också med själva syftet för analysen. När man påstår något om textens 
effekt eller verkan måste påståendet kunna knytas till stilmarkörer (Lager-
holm 2008:30). Stilmarkörer beskriver Lagerholm (2008:31, 34) som språk-
liga konstruktioner som tillsammans bildar stildrag, det vill säga stilistiska 
egenskaper.  
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Stilmarkörer finns på alla språkliga nivåer och kan vara till exempel en fone-
tisk, lexikal eller syntaktisk konstruktion som på något sätt framträder och 
har en effekt. Att den framträder kan bero på att konstruktionen är frekvent, 
men allt kan inte omsättas i ett kvantitativt förhållande. Vissa egenskaper kan 
i stället förklaras av strukturella egenskaper, andra av att det förekommer 
ovanliga och få stilmarkörer, som sticker ut just därför att de är ovanliga. 
Konstruktioner kan också få effekt därför att de kombineras med andra kon-
struktioner, och då kan kombinationen utgöra en stilmarkör. 
(Lagerholm 2008:31) 

 
Så långt Lagerholm (2008). Också Hellspong & Ledin (1997) tar upp stilbe-
greppet, detta i Vägar genom texten. De ser stilen som synonym med fram-
ställningssättet (Hellspong & Ledin 1997:47) och definierar den som ”de 
övergripande principerna för hur en text i en viss kontext organiserar sin 
struktur” (Hellspong & Ledin 1997:198). Stilen är en syntes av tre strukturer 
– den textuella, den ideationella och den interpersonella – som ”samverkar i 
sitt sammanhang för att göra ett intryck på läsaren” (Hellspong & Ledin 
1997:47). Den textuella strukturen omfattar lexikogrammatik, textbindning 
och komposition. Den ideationella strukturen gäller textens teman, proposi-
tioner, modalitet och perspektiv. Den interpersonella strukturen, slutligen, 
består av språkhandlingar, attityder och ramar. (Hellspong & Ledin 
1997:65–101, 115–143, 158–185.) Stilen är alltså ”en sammanfattande stor-
het, en summeringskategori, som rör många sidor av texten samtidigt” 
(Hellspong & Ledin 1997:197). Liksom Lagerholm (2008:31, 34) talar 
Hellspong & Ledin (1997:198–199) om textegenskaper som stildrag, som i 
sin tur består av språkliga element eller stilmarkörer. Många stildrag bildar 
motsatspar, till exempel ”starkt vardaglig” och ”mycket högtidlig” 
(Hellspong & Ledin 1997:198). Man kan då tala om ”ytterpoler på en stil-
axel” (Hellspong & Ledin 1997:199). Exempel på stilaxlar är dimensionerna 
nominal–verbal, enkel–utsmyckad, konkret–abstrakt, formell–informell, 
modern–ålderdomlig (Hellspong & Ledin 1997:200–213). En stilanalys be-
står dock inte enbart i att finna stildrag och stilmarkörer. Man bör också för-
klara varför stilen ser ut som den gör, ”utifrån textens förutsättningar och 
syfte. Men det ger oss också anledning att värdera stilen retoriskt. Då bedö-
mer vi om och hur den tjänar textens ändamål utifrån kommunikationens 
givna betingelser” (Hellspong & Ledin 1997:214).  

Vidare har Ledin (2001) haft anledning att formulera sig angående be-
greppet stil i en undersökning av text, bild och språklig stil i veckopressens 
föregångare. Ledin (2001:41) skriver att han ”använder […] stilbegreppet 
ganska snävt och låter det omfatta lexikala och syntaktiska konstruktioner 
som på något sätt är typiska i förhållande till andra uttryckssätt”.  

Enkvist (1974:107) å sin sida lyfter fram stilen som differential, som 
”summan av likheter och olikheter mellan textmassor”, detta i Stilforskning 
och stilteori. Vid en sådan jämförelse ställs en given text mot en eller flera 
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normer eller jämförelsematerial. Normvalet måste motiveras utifrån syftet 
med undersökningen samt förhållandet mellan texten och normen i fråga 
(Enkvist 1974:107–109). De skillnader mellan text och norm som är signifi-
kanta kallas stilmarkörer (Enkvist 1974:112). ”’[P]lusmarkörer […] har sig-
nifikant större täthet i text än i norm, och ’minusmarkörer’ […] har signifi-
kant mindre täthet i text än i norm” (Enkvist 1974:113–114). Frekvenser för 
olika stilmarkörer visar dock inte vilken effekt texten har på läsaren. Därför 
förordar Enkvist (1974:115) att den distinktiva stilistiken kompletteras med 
en deskriptiv sådan, i vilken ”tonvikten [ligger] på förhållandet mellan kon-
kreta egenskaper hos texten och textupplevelsen hos åhöraren eller läsaren”. 

2.1.2 Tillämpning 
När ovanstående resonemang appliceras på min undersökning ska det först 
fastslås att jag ser stilen som synonym med framställningssättet, i likhet med 
Nørgaard, Montoro & Busse (2010:155) och Hellspong & Ledin (1997:47). 
Detta framställningssätt betraktar jag som ett val (jämför Nørgaard, Montoro 
& Busse 2010:156, Leech & Short 2007:31), ett val som blir tydligt då Be-
skows texter jämförs med olika normer (jämför Nørgaard, Montoro & Busse 
2010:156, Leech & Short 2007:56, Enkvist 1974:107–109).  Jag fokuserar på 
den textuella nivå Hellspong & Ledin (1997:65–101) urskiljer, i och med att 
det finns tidigare undersökningar av denna nivå i material som kan utgöra 
sådana normer. Vid jämförelsen med de olika normerna framträder Beskows 
stilmarkörer (jämför Lagerholm 2008:31, Hellspong & Ledin 1997:199, 
Enkvist 1974:112) och därmed hennes plats på en tänkt stilkarta. Vidare 
försöker jag förklara Beskows stil utifrån det kommunikativa samman-
hanget, såsom förordas av Lagerholm (2008:29). Allt som allt kan man kon-
statera att stil i detta arbete handlar om språklig form.  

2.2 Muntlighet och skriftlighet 
Då stil diskuteras kommer begreppsparet muntlighet och skriftlighet ofta till 
användning. Dessa motpoler har sysselsatt en rad forskare, och även i denna 
studie aktualiseras de. En anledning till detta är att många av Beskows texter 
utan tvekan skrevs för att läsas högt (se avsnitt 5.1.3.3 om högläsning). Har 
den förmodade anpassningen till högläsningssituationen inneburit att förfat-
taren uttryckt sig på ett sätt som är vanligt i talspråket, för att få texterna att 
”låta bra”? Ett annat skäl att resonera om muntlighet och skriftlighet är det 
faktum att texterna är skapade för en ung målgrupp. Det förefaller rimligt att 
tänka sig, att det första skriftspråk barnen kommer i kontakt med har en del 
gemensamt med det talspråk de redan känner; en sådan anpassning förefaller 
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i själva verket nödvändig för att texten ska bli tillgänglig. Jag förväntar mig 
med andra ord att upptäcka vad Josephson (2000:248) kallar ”muntlighet i 
skrift”. I avsnitt 2.2.1.6 återkommer jag till detta begrepp. 

I följande avsnitt går jag igenom en del tidigare forskning om muntlighet 
och skriftlighet. Därefter beskriver jag hur jag förhåller mig till denna forsk-
ning i föreliggande arbete. 

2.2.1 Tidigare forskning om muntlighet och skriftlighet 
I nedanstående avsnitt presenterar jag tidigare forskning om muntlighet och 
skriftlighet, med avstamp i de skilda förutsättningarna för talat och skrivet 
språk. Med hjälp av den tidigare forskningen lyfter jag fram att muntlighet är 
ett mångfacetterat begrepp och att man bör tala om gradskillnader mellan 
muntlighet och skriftlighet snarare än att se dessa fenomen som absoluta 
motsatser.  

2.2.1.1 Talat och skrivet språk 
Bakgrunden till alla resonemang om muntlighet och skriftlighet är naturligt-
vis att det talade och det skrivna språket har olika förutsättningar, som kan 
medföra språkliga skillnader. Linell (1982:231–232) beskriver villkoren för 
talad kommunikation så, att talet snabbt försvinner, endast föregås av en kort 
tid för planering och att det är situationsberoende på ett annat sätt än skrif-
ten. Villkoren för skriftlig kommunikation, däremot, ser ut så att skriften är 
bestående, kan planeras under lång tid och fungerar oberoende av den situa-
tion där den tillkommer (Linell 1982:232–233). (Undantag från dessa skill-
nader uppstår givetvis, till exempel då talat språk spelas in.)  

Även Lagerholm (2008:176–180) tar upp talets och skriftens förutsätt-
ningar och funktioner. Han menar att talet främst har en social funktion, 
medan skriften har en ”informativ, utredande och argumenterande funktion” 
(Lagerholm 2008:178). Vidare kan talet nyanseras med paralingvistiska sig-
naler som röststyrka och betoning, och med extralingvistiska signaler som 
mimik och gester. Några liknande möjligheter finns inte i skriften, bortsett 
från vad man kan åstadkomma med skiljetecken. Ytterligare en skillnad är 
att talet sker ”här och nu” medan ”[s]kriften är frikopplad från en gemensam 
tid och plats” (Lagerholm 2008:179). Möjligheterna att planera och struktu-
rera är också något som skiljer talet från skriften. Sist men inte minst kan 
man konstatera att talet är ”privat, personligt och socialt, och [att] det formas 
och utvecklas i vår närmiljö” (Lagerholm 2008:180), medan ”[s]kriften är 
standardiserad” (Lagerholm 2008:180) och därför mer enhetlig. 

Det är en spridd uppfattning att talet och skriften kom att närma sig 
varandra under 1900-talet; detta antagande granskas av Lagerholm (2013:5, 
30). Han lägger fram hypotesen ”att påståendet om ökad muntlighet framför 
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allt har en stilistisk giltighet medan påståendet om ökad skriftlighet huvud-
sakligen gäller samhället, vilket […] inte behöver vara en motsägelse” (La-
gerholm 2013:43). Lagerholm (2013:43–44) räknar upp en rad företeelser 
som kan ha påverkat utvecklingen, till exempel demokratisering, språkvård, 
radio/tv, urbanisering, ökad textmängd och skolan. 

2.2.1.2 Muntlig och skriftlig kultur 
De skilda förutsättningarna för tal och skrift har lett till resonemang om 
språket i olika kulturer. I sin bok Muntlig och skriftlig kultur: Teknologise-
ringen av ordet behandlar Walter J. Ong (2003) skillnader i fråga om min-
nesteknik och uttrycksformer mellan kulturer där inget skriftspråk har intro-
ducerats och kulturer där så har skett. Språket i de muntliga kulturerna är, 
enligt Ong (2003:50–64): 

 
• additivt snarare än underordnande 
• sammanställande snarare än analytiskt 
• redundant eller ordrikt 
• konservativt eller traditionellt 
• nära den mänskliga livsvärlden 
• antagonistiskt 
• empatiskt och deltagande snarare än objektivt distanserat 
• homeostatiskt 
• situationsbundet snarare än abstrakt 
 

2.2.1.3 Muntlighet och skriftlighet: en fråga om gradskillnader 
Inte alla forskare hävdar så radikala skillnader mellan muntlig och skriftlig 
kultur som Ong (2003). Ett konkurrerande synsätt är att ”muntlighet och 
skriftlighet mer är en fråga om gradskillnader i olika situationer” (Melander 
& Josephson 2003:243). Enligt denna skola måste man ta hänsyn till vilka 
användningsområden skriften har och studera olika typer av ”skrifthändel-
ser” för att få en rättvis uppfattning om graden av muntlighet eller skriftlig-
het (Heath 1983:190–235, Street 1995:153–159). Utgångspunkten är ”att 
skrivande och läsande måste ses som händelser, eller som delar av händelser, 
som äger rum i specifika situationer” (Karlsson 2011:17).  

Heath (1983) presenterar i Ways with Words en studie av kommunika-
tionen i tre amerikanska miljöer: en förort befolkad av svart arbetarklass, en 
förort med vit arbetarklass samt centralorten, som befolkas av medelklassen. 
Heath (1983) visar att skriftspråket används på olika sätt i de tre miljöerna. 
Karlsson (2011:18) har sammanfattat resultaten på svenska: 

Heath resonerar kring läsningens funktioner och konstaterar att det i de svarta 
arbetarhemmen främst handlar om instrumentell användning: man läser för 
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att uppnå praktiska mål. Skriftspråket används som ett medel för att klara 
andra viktiga saker, men det är ingen som reflekterar över skrivande och 
läsande som verksamheter i sig. I det vita arbetarklassområdet är det an-
norlunda. Här finns tydliga värderingar kopplade till läsning, men trots att det 
anses fint och eftersträvansvärt är det mycket få som ägnar sig åt det. […] De 
stora skillnaderna i Heaths undersökning framträder när hon jämför med 
stadsborna som uppvisar fler och mer omfattande användningsområden för 
både läsande och skrivande. Medelklassfamiljerna i centralorten är också en-
samma om ett kritiskt inriktat läsande liksom om redogörande eller förkla-
rande skrivande. (Karlsson 2011:18) 

 
De olikartade skriftpraktiker som Heath (1983) upptäcker visar att skriftlig-
het är ett komplext fenomen. Det är med andra ord problematiskt att tala om 
muntlighet och skriftlighet som en dikotomi. Mot det dikotomiska synsättet 
vänder sig Street i Literacy in Theory and Practice (1984) och Social Litera-
cies (1995). Karlsson (2011:18–19) har sammanfattat kritiken från Street 
(1984) på svenska: 

 
• Logik och rationalitet är ideologiskt och kulturellt bestämda. 
• Idén om skriftspråkets objektivitet är kulturellt betingad och kan härledas till 

egenskaper hos vissa viktiga skriftspråkliga praktiker i ekonomiskt, politiskt och 
vetenskapligt dominerade kulturer (exv. akademiskt essäskrivande). 

• Nästan inga samhällen är antingen muntliga eller skriftliga.  
• Hävdandet av skriftspråklighetens (positiva) effekter bygger på cirkelresone-

mang (skolade informanter lyckas bäst i tester som testar just skolning) och är i 
själva verket en del i en kampanj för att legitimera traditionell västerländsk 
skolutbildning. 
(Karlsson 2011:18–19) 

 
Den modell Street (1984) förordar innebär att ”[v]arje skriftspråkspraktik, 
liksom varje föreställning om vad skrift är och gör, formas i och av sin speci-
fika ideologiska kontext” (Karlsson 2011:19). Följaktligen talar Street 
(1984) om skriftkulturer och skriftkompetenser i pluralis.  

2.2.1.4 Talspråk i skrift 
Hur skulle man då kunna analysera fenomenet muntlighet på ett nyanserat 
sätt? Lagerholm (1999) har i avhandlingen Talspråk i skrift: Om muntlighet-
ens utveckling i svensk sakprosa 1800–1997 visat hur detta kan gå till. Han 
behandlar muntligheten såsom den blir synlig i olika genrer inom svensk 
sakprosa under närmare 200 år, med början år 1800. Lagerholm (1999:7) 
motiverar undersökningen med att det finns allmänt spridda uppfattningar 
om muntlighet som förtjänar att prövas, som att ”[s]kriften […] blivit mer 
talspråklig, och talet […] mer skriftspråkligt”. Lagerholm (1999:7) har låtit 
tre övergripande frågeställningar styra avhandlingsarbetet: ”1. Vad är munt-
lighet? [...] 2. Hur har muntligheten förändrats? [...] 3. Hur ska man förklara 
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denna förändring?” Materialet utgörs av texter från ”fyra genrer: riksdags-
protokoll, kulturartiklar, nyhetsartiklar och reseskildringar” (Lagerholm 
1999:65). Till detta kommer ett jämförelsematerial bestående av inspelade 
samtal från projektet Talsyntax (Lagerholm 1999:72). Lagerholm (1999:41–
47) lånar sin metod från Biber (1988), som gjort omfattande kvantitativa 
undersökningar på engelskspråkigt material. Metoden kallas faktoranalys 
och syftar till en icke-dikotomisk beskrivning av den språkliga variationen 
mellan olika texttyper där karaktäriseringen av genrer sker genom en be-
skrivning av samexisterande drag (Lagerholm 1999:41).  

Lagerholm (1999:160–180) fastslår att muntlighet är ett flerdimensionellt 
begrepp. De tydligaste utvecklingstendenserna berör samtliga genrer. Man 
kan dock inte finna någon entydig utveckling mot ökad muntlighet. Det är 
vanskligt att uttala sig om huruvida resultaten kan knytas till den samhälle-
liga utvecklingen; ingenting kan bevisas om direkta samband mellan den 
samhälleliga utvecklingen och muntlighetens eventuella utveckling i sakpro-
san. Slutligen konstaterar Lagerholm (1999:180) att ”en kompletterande 
kvalitativ analys är nödvändig för att en fullgod karaktäristik av texterna ska 
kunna ges”. Han kan ha förbisett konstruktioner i sin analys, och det kan 
dessutom finnas konstruktioner som inte är så lätta att kvantifiera och därför 
inte passar in i en faktoranalys (Lagerholm 1999:180). 

2.2.1.5 Muntlighet och skriftlighet på tre nivåer 
Även Melander & Josephson (2003) framhåller att muntlighet och skriftlig-
het är komplexa begrepp. De skiljer mellan tre nivåer där muntlighet och 
skriftlighet kan diskuteras (Melander & Josephson 2003:244–268). På den 
samhälleliga nivån återfinns frågan om skriftens betydelse i samhället: ”hur 
mycket skrift som produceras, hur stor del av befolkningen som mer regel-
bundet läser, hur många som producerar text etc.” (Melander & Josephson 
2003:245). På textanvändningsnivån behandlar Melander & Josephson 
(2003:248) två frågor: ”Kan texten fungera självständigt eller är den bero-
ende av ett muntligt sammanhang för att bli begriplig? Läses texten högt 
eller dominerar tyst läsning?” På den tredje, textuella nivån gäller frågan om 
en viss text har egenskaper som kan beskrivas som uttryck för muntlighet 
eller skriftlighet (Melander & Josephson 2003:256–267). 

Inom den textuella nivån kan tecken på muntlighet eller skriftlighet åter-
finnas på olika språkliga nivåer (Melander & Josephson 2003:257). Till att 
börja med kan en text på strukturell nivå ”ge sig ut för att avbilda en muntlig 
språksituation” eller vara ”präglad av strukturdrag som är typiska för en 
muntlig kommunikationssituation” (Melander & Josephson 2003:257), till 
exempel kronologiskt berättande (till skillnad från tematisk framställning) 
(Melander & Josephson 2003:259). I sådana fall kan man tala om muntlighet 
i skrift. Även på syntaktisk och lexikal nivå kan man resonera om muntlighet 
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och skriftlighet, men här framhåller Melander & Josephson (2003:265–267) 
att det är svårt att uttala sig med säkerhet om vad som är typiskt talspråkligt 
eller skriftspråkligt, inte minst eftersom både talat och skrivet språk rymmer 
stor variation. De menar samtidigt att ”osäkerheten [delvis kan] undanröjas 
genom precisering av begreppen och ett mer systematiskt studium av svens-
kans grammatiska variation” (Melander & Josephson 2003:267).  

2.2.1.6 Muntlighet i skrift: fyra olika betydelser 
I ett något tidigare arbete redogör Josephson (2000:248–249) för fyra olika 
innebörder av begreppet muntlighet i skrift. 

För det första kan begreppet syfta på de få texter som förekommer i munt-
liga kulturer. Det rör sig då ofta om uppräkningar av till exempel förfäder, 
eller om texter som ”reciteras utantill vid mer eller mindre ritualiserade till-
fällen” (Josephson 2000:248). Exempel är almanackan, psalmboken och 
katekesen och deras plats i 1700-talets bondekultur. Den muntliga kulturen 
och dess möte med skriften har inte minst intresserat Ong (2003), som cite-
ras i avsnitt 2.2.1.2.  

För det andra kan begreppet muntlighet i skrift syfta på ”texter som är se-
kundära i förhållande till muntlig kommunikation. Typexempel är protokoll 
[…] eller manus till tal och föredrag” (Josephson 2000:248).  

För det tredje kan begreppet användas om ”texter som ger sig ut för att 
återspegla muntliga framställningsformer: dialoger, vad som ger sig ut för att 
vara talade monologer, samtal, fråga-svar-texter” (Josephson 2000:249). Ett 
exempel är dramatik.  

För det fjärde kan begreppet avse ”texter som präglas av lexikala och syn-
taktiska stildrag vilka främst kännetecknar prototypiskt talspråk” (Josephson 
2000:249). En sådan stil benämns ofta verbalstil.  

2.2.1.7 Stildrag och stilmarkörer 
Det är alltså nödvändigt att gå varsamt fram när man talar om muntlighet och 
skriftlighet. När Lagerholm (2008:189–191) i boken Stilistik redogör för vad 
som är typiskt för tal respektive skrift, använder han därför orden mer och 
mindre framför de stildrag som kännetecknar de två kanalerna.  

Talet, säger Lagerholm (2008:190), är, jämfört med skriften, mindre pre-
ciserat, mindre syntaktiskt komplext, mindre informationspackat, mindre 
koncentrerat, och samtidigt mer personligt och expressivt, mer associerande, 
improviserande och berättande samt mer fragmentariskt. Varje sådant stil-
drag bildas av ett antal stilmarkörer. Exempelvis beror den mindre koncen-
trerade stilen på sådant som mångordighet, associativ struktur och upprep-
ningar.  

Skriften, å sin sida, utmärks enligt Lagerholm (2008:191) av att den jäm-
fört med talet är mer preciserad, mer syntaktiskt komplex, mer informations-
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packad, mer koncentrerad, mer logisk, tematisk och kontrasterande, och 
samtidigt mindre personlig och expressiv; den kännetecknas också av inte-
grerad information. Även här beror varje stildrag på ett antal stilmarkörer. 
Exempelvis skapas det preciserade draget av sådant som ordens snävare 
betydelseomfång och en större ordvariation. 

Även Linell (1982:233) uttrycker sig försiktigt när han uppger att talets 
och skriftens skilda förutsättningar resulterat i språkliga skillnader; han är 
noga med att påpeka, att såväl talspråket som skriftspråket varierar kraftigt 
mellan olika genrer och stilar. ”Dessa genrebundna stilvariationer är ofta 
större än den allmänna skillnaden mellan talspråk och skriftspråk” (Linell 
1982:233).  

2.2.1.8 Vardagligt talspråk och kanslisvenska 
Hur kan det då se ut om man ändå behandlar talat och skrivet språk som 
motpoler? Såväl Teleman & Wieselgren (1984:78–102) som Linell 
(1982:234–235) redogör för syntaxens kännetecken i det vardagliga talsprå-
ket och kanslisvenskan. Talspråket utmärks inte minst av fenomen som av-
brott, upprepningar, korrigeringar, anakoluter (där har vi inte hatt nåra 
större problem här i Borås me dom, Teleman & Wieselgren 1984:83), pau-
ser och pausljud, paratax (sidoordning), korta satser, huvudsatsordföljd i 
bisatser (Lasse sa att han skulle inte komma, Linell 1982:234), högertyngd 
(korta fundament), dubbel satsdel (Lasse är inte dum, han, Linell 1982:234), 
satsflätor (Igår vet jag inte om hon var i stan, Linell 1982:234), ellipser (Han 
vill hem. Å du?, Linell 1982:234) och polysyndes (bilar å motorcyklar å 
hästar å bussar, Linell 1982:234). Kanslisvenskan, däremot, uppvisar en 
komplicerad meningsbyggnad (långa meningar med många bisatser), tunga 
adjektivattribut (för ledningens framdragande och bibehållande i använd-
bart skick eventuellt erforderlig trädfällning, Linell 1982:235), nominali-
seringar (uppskjutande av det definitiva ställningstagandet till förslaget om 
upprättande av högre flickläroverk i sagda städer, Teleman & Wieselgren 
1984:101), konjunktiv, passivum, sammansättningar (lägesjämförelse, aktie-
förvärvsrätt, samtalsantal, Teleman & Wieselgren 1984:102) med mera. 
Teleman & Wieselgren (1984:97–100) beskriver kanslispråket som operson-
ligt, konservativt, försiktigt, entydigt och koncentrerat. 

2.2.1.9 Teoretiska problem 
Som jag redan varit inne på finns det invändningar mot det dikotomiska syn-
sättet. Lagerholm (2013:67–75) problematiserar de traditionella uppställ-
ningarna av muntliga och skriftliga stilmarkörer, eftersom ”det saknas en 
systematisk och både teoretiskt och empiriskt väl underbyggd beskrivning” 
(Lagerholm 2013:72). Han pekar på fyra problem: 
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För det första har inte begreppet muntlighet utretts, definierats och problema-
tiserats tillräckligt. […] Vad menas egentligen med att ett språkbruk har blivit 
mer eller mindre muntligt eller skriftligt? Vilka olika betydelser kan begrep-
pet ha? På vilka nivåer kan fenomenet muntlighet studeras? Hur yttrar sig 
muntligheten på de olika nivåer som fenomenet kan studeras på? [...] För det 
andra har det inte i tillräckligt stor omfattning gjorts några försök att systema-
tisera frågan mer. […] De material som har använts är många gånger inte 
jämförbara. […] För det tredje har metodiken varit alltför enkel. Det har ofta 
handlat om isolerade, enstaka detaljer, som har fått fungera som bevis på ett 
mycket stort och mer allmänt fenomen. […] För det fjärde har nya medier 
och genrer komplicerat bilden. Innebär till exempel chatt och e-post att vårt 
samhälle och vårt språkbruk har blivit mer talspråkligt eller mer skriftspråk-
ligt? (Lagerholm 2013:72–74) 

 
Vidare menar Lagerholm (2013:97–98) att det vardagliga talspråket inte bara 
bör ställas mot ett visst formellt skriftspråk, utan mot ”alla andra språkbruk i 
termer av gradskillnader”. 

2.2.2 Tillämpning 
Vad har då ovanstående resonemang för bäring på min undersökning? Jag 
börjar med att kommentera Lagerholm (2013), som citeras i avsnitt 2.2.1.9.  

Då min undersökning har ett högst begränsat omfång, siktar jag inte på att 
kunna lösa alla de problem Lagerholm (2013:72–74, 97–98) lyfter fram när 
det gäller muntlighet. Jag vill ändå kortfattat kommentera hur jag förhåller 
mig till några av dem. När det gäller begreppet muntlighet står det i min 
undersökning i första hand för det språkbruk som finns belagt i samtals-
materialet från projektet Talsyntax och i andra hand för likartat språkbruk 
varhelst det dyker upp i Beskow-materialet. I regel handlar det naturligtvis 
inte om identisk likhet, utan om att Beskow-materialet befinner sig mer eller 
mindre nära samtalsmaterialet, jämfört med den motpol jag ställt upp, näm-
ligen bruksprosan från projektet Skrivsyntax. Det är tveklöst så att Beskow 
och andra material ofta representerar gradskillnader mellan ytterligheterna 
samtal och bruksprosa, vilket blir åskådligt i många av tabellerna i kapitel 7. 
Man kan alltså tala om grader av muntlighet, trots att alla material utom de 
inspelade samtalen är helt och hållet skriftliga material. Att jag jämför Be-
skow med motpolerna samtal och bruksprosa, men samtidigt inkluderar en 
rad andra jämförelsematerial, är en kompromiss mellan Teleman & Wiesel-
grens (1984:78) dualistiska modell och Lagerholms (2013:97–98) förordade 
spektrum av språkbruk. När det gäller de olika materialens jämförbarhet 
motiverar jag i kapitel 3 användningen av varje enskilt jämförelsematerial 
men problematiserar också skillnaderna mellan Beskow-materialet och jäm-
förelsematerialen. När det gäller metodiken, slutligen, har jag anpassat 
undersökningen efter vad som är undersökt i tidigare kvantitativa studier, för 
att kunna göra jämförelser. Detta är förstås inte tillräckligt som utgångspunkt 
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för en fullödig diskussion om muntlighet och skriftlighet, men det är i alla 
fall ett bidrag till diskussionen. 

När det gäller valet av metod framhåller Lagerholm (1999:47) fördelarna 
med faktoranalysen: den omfattar en stor textmängd, flera olika genrer och 
ett stort antal språkliga drag (se avsnitt 2.2.1.4). Dessutom blottlägger meto-
den hur olika språkliga drag samverkar. Då han nu anpassat Bibers (1988) 
modell till svenska förhållanden har alla som intresserar sig för språk och stil 
i svenskspråkiga texter fått ett värdefullt verktyg till sitt förfogande. Att jag 
ändå inte tillämpat Lagerholms (1999) modell på Beskow-materialet har att 
göra med, att jag prioriterat jämförelsen med de material som beskrivs i ka-
pitel 3. Det har då varit nödvändigt att anpassa metoden efter detta, och ty-
värr inte görligt att samtidigt genomföra en faktoranalys inom ramen för 
detta arbete.  

När det gäller Josephsons (2000:248–249) fyra definitioner av begreppet 
muntlighet i skrift (se avsnitt 2.2.1.6) har min undersökning kopplingar till 
tre. Jag förväntar mig finna att Beskows texter passar in på den fjärde defi-
nitionen, alltså att de innehåller stilmarkörer som kännetecknar talspråket. 
En orsak skulle då vara att texterna innehåller dialoger, vilket kopplar Be-
skow till den tredje definitionen (att texten återspeglar muntliga framställ-
ningsformer). Ett annat skäl skulle vara att åtminstone bilderbokstexter är 
skrivna för högläsning och på så vis i vissa situationer kan betraktas som 
sekundära till muntlig kommunikation, vilket anknyter till den andra defini-
tionen. 

Till sist några ord om Teleman & Wieselgrens (1984:78) beskrivning av 
två vitt skilda stilarter, som de menar med fördel kan användas som referens-
ram vid olika stilanalyser (se avsnitt 2.2.1.8). Som jag skriver i avsnitt 3.2 
har jag velat använda material från projekten Talsyntax och Skrivsyntax på 
just det sättet, för att kunna föra ett resonemang om muntlighet och skriftlig-
het i Beskow-texterna. Att jag inte använt beskrivningen av talspråket och 
kanslisvenskan från Teleman & Wieselgren (1984:78–102), eller från Linell 
(1982:234–235), beror på att min undersökning endast delvis överlappar 
deras. De undersökningsområden som ingår i min studie har i hög grad be-
stämts av vad som redan analyserats i en rad olika jämförelsematerial, i syn-
nerhet texter skrivna för barn (se avsnitt 3.1). Det har lett till att min under-
sökning inte är helt kompatibel med den ovan nämnda genomgången av 
talspråket och kanslisvenskan.  

2.3 Stil i barnlitteratur 
Av tidigare avsnitt framgår att stil handlar om ett val som blir tydligt då ett 
material jämförs med olika normer (avsnitt 2.1), och att motpolerna muntlig-
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het och skriftlighet är viktiga begrepp då man talar om stil (avsnitt 2.2). Vad 
kan då sägas om stilen i barnlitteraturen? Här nedan ger jag en forsknings-
bakgrund och beskriver de förväntningar jag har på materialet för min under-
sökning. 

2.3.1 Tidigare forskning om stil i barnlitteratur 
Nikolajeva (2004:235–240) ägnar ett särskilt avsnitt åt stil i verket Barnbo-
kens byggklossar. I avsnittets inledning skriver hon: 

En av de vanligaste fördomarna om barnlitteratur är att den använder sig av 
enklare och fattigare språk än vuxenlitteratur. En naturlig reaktion på ett så-
dant påstående är att fråga vad exakt menas med enkelt och fattigt. Det är 
sant att barnboksförfattare normalt inte använder meningar som sträcker sig 
över hela stycken eller till och med över flera sidor, men inte alla vuxenför-
fattare gör det heller. Det är också sant att barnboksförfattare tenderar att 
undvika ovanliga ord som deras läsare kanske inte är bekanta med, likaså ord 
som syftar på abstrakta begrepp bortom de unga läsarnas erfarenhet. Språkets 
enkelhet kan dock vara ett medvetet konstnärligt grepp, jämförbart med spar-
samheten hos vissa typer av poesi, som haiku. Den självupprepande kompo-
sitionen i några barnböcker, där vissa ord och fraser upprepas bokstavligen 
genom handlingen, är också ett medvetet grepp, bland annat vanligt i munt-
ligt berättande, som stöd för minnet. Bortsett från att upprepningar strukture-
rar berättelsen kan de berika och träna läsarens ordförråd, det vill säga, stödja 
barnlitteraturens allmänna didaktiska syfte. Många barnboksförfattare är väl 
medvetna om den pedagogiska potentialen hos skönlitteratur för språkut-
vecklingen och använder sig av den i sina böcker. (Nikolajeva 2004:235) 

 
Nikolajeva (2004:235) lyfter med andra ord fram att de språkliga och stilist-
iska valen i barnlitteraturen är medvetna och har ett syfte, och att berättar-
språket ingalunda kan avfärdas som torftigt. Samtidigt som hon beskriver 
hur långa meningar och ovanliga ord ofta väljs bort, nämner hon att många 
berömda barnböcker, däribland Astrid Lindgrens, har höga LIX-värden jäm-
fört med ”genomsnittliga svenska skönlitterära texter” (Nikolajeva 
2004:236), något som kan bero på både långa meningar och långa ord. 
”Många barnboksförfattare använder uppenbart avsiktligt långa, krångliga 
och ovanliga ord för att väcka de unga läsarnas nyfikenhet och stimulera 
språklig utveckling” (Nikolajeva 2004:236). Detta gäller exempelvis Lewis 
Carroll, A.A. Milne och Astrid Lindgren (Nikolajeva 2004:236).  Ibland 
väljs alltså inte det enkla utan det svåra. 

Vidare framhåller Nikolajeva (2004:236) att det skönlitterära språket är 
annorlunda än såväl det talade språket som sakprosans skriftspråk. Skillna-
den mellan sakprosan och skönlitteraturen beskriver hon så: 
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Syftet i sakprosa är att förmedla information, därför måste språket vara pre-
cist och otvetydigt. Sakprosa ska inte rymma tolkningsvariationer. Syftet med 
skönlitteratur kan innefatta förmedling av information, men i första hand har 
skönlitteratur en estetisk funktion, att förmedla en estetisk upplevelse. Språ-
ket i skönlitteratur är avsiktligt mångtydligt; det inte bara tillåter utan kräver 
tolkning. […] Det främsta kännetecknet hos det skönlitterära språket är bild-
språket, som är ett samlingsnamn för alla de olika användningar av språket 
som skiljer sig från den direkta ordboksbetydelsen. (Nikolajeva 2004:236–
237) 

 
I barnlitteraturen är liknelser en vanligare typ av bildspråk än metaforer, som 
enligt studier är svåra att greppa för särskilt de yngre barnen. Även ironi och 
symboler är erkänt svåra språkfigurer. Ändå kan barnböcker innehålla ett 
komplicerat symbolspråk. (Nikolajeva 2004:237.) Ett exempel är det rep 
som omtalas i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. ”Repet […], som an-
vänds dels av Ronja för att ta upp Birk ur klyftan, dels för att de ska kunna 
hålla ihop i dimman, symboliserar de oupplösliga band som förenar de två 
ungdomarna” (Nikolajeva 2004:237). 

Vissa språkfigurer är betydligt vanligare i barnlitteraturen än i skönlittera-
tur för vuxna. Det gäller epitet (adjektiv som i Nicke Nyfiken), appellativer 
(beskrivande substantiv som i Ronja Rövardotter) och personifikation (alltså 
besjälning av föremål). Hyperboler, upprepningar, uppräkningar, onomato-
poeia (efterhärmning av ljud) och ordlekar är också vanliga. Ett exempel på 
upprepning är polysyndes, som innebär att konjunktionen och upprepas. 
(Nikolajeva 2004:238–239.) 

2.3.2 Förväntningar på Beskows texter 
Nikolajeva (2004:236) skriver alltså att det skönlitterära språket är an-
norlunda än både talspråket och sakprosans skriftspråk. Jag förväntar mig 
därför att Beskows berättarspråk eller stil befinner sig någonstans emellan 
dessa motpoler. Teoretiskt sett skulle det i vissa avseenden kunna befinna sig 
helt utanför spänningsfältet, företrädesvis som ”mer talspråkligt än talspråket 
självt”. Nikolajeva (2004:235) skriver vidare att det är en fördom att uppfatta 
språket i barnböcker som ”enkelt”. Jag frågar mig på vilket sätt komplexite-
ten blir synlig i Beskows texter – som stor variation mellan olika tänkbara 
konstruktioner, som högt ordvariationsindex (OVIX) eller som något annat? 
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3 Tidigare forskning – en översikt över 
kvantitativa stilstudier 

I den här undersökningen vill jag jämföra Beskows berättarspråk med språ-
ket i andra material. Som jag anger i kapitel 1 har jag inriktat mig på ord-
klassfördelning, syntax och läsbarhet, detta eftersom det då finns studier av 
andra material som är lämpliga att jämföra med. Alla tänkbara kvantitativa 
analyser kommer dock inte med som jämförelsematerial, utan ett urval har 
skett med forskningsfrågorna i åtanke. Först och främst har jag velat placera 
Beskows texter på en stilkarta bland andra texter riktade till barn. Därför 
finns flera studier av texter för barn med i denna forskningsöversikt och i 
kapitel 7–8, där själva jämförelsen sker. Vidare har jag velat sätta Beskow-
materialet i relation till storheterna muntlighet och skriftlighet. Det har då 
förefallit naturligt att jämföra med resultat från projekten Talsyntax och 
Skrivsyntax; därför finns studier från dessa projekt med här i forsknings-
översikten samt i resultatkapitlen 7–8.  

Det har endast delvis varit möjligt att finna studier av material som är 
samtida med Beskow; de olika jämförelsematerialen kommer mestadels från 
senare tidsperioder. Detta kan uppfattas som ett problem. Emellertid visar 
jag i samband med presentationen av de olika jämförelsematerialen att det 
finns olika slag av beröringspunkter mellan Beskow-texterna och de andra 
materialen, beröringspunkter som gör en jämförelse relevant. 

3.1 Texter för barn 
Nedan presenterar jag en rad jämförelsematerial bestående av texter skrivna 
för barn. Såväl facktexter som skönlitteratur och serier finns med. 

3.1.1 Läsebok för folkskolan 
Inom projektet Svensk sakprosa har Melander (1996, 1998) presenterat en 
undersökning av Läsebok för folkskolan. Melander (1996:7–9, 1998:5) pekar 
på läsebokens stora kulturhistoriska betydelse. Den kom att betyda mycket 
inom den del av befolkningen som inte var läsvan och fick status av officiell 
norm i allehanda språkliga frågor, såsom stavning och ordböjning. 
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Den första upplagan av läseboken utkom 1868; därefter följde åtta uppla-
gor i form av bearbetningar av upplaga 1 (Melander 1998:8, 47). Åren 1907–
1909 gavs en tionde upplaga ut, där texterna omarbetats mer djupgående, 
som svar på kritik som riktats mot läseboken; kritiken gick ut på att boken 
var både svår och tråkig. Då upplaga 10 ändå inte fick ett tillfredsställande 
mottagande utarbetades den så kallade Parallellutgåvan. Den innehöll helt 
nya texter, varav många specialskrivna för läseboken, och började publiceras 
1911. ”Parallellutgåvan var […] den sista upplagan av läseboken som hette 
Läsebok för folkskolan och även den sista som gjorde anspråk på att vara en 
enda läsebok. Från och med upplaga 11 (1938–) delades läseboken upp i en 
mängd underserier och liknande” (Melander 1998:64). 

Melander (1998:8–9) har undersökt tre av dessa upplagor, nämligen upp-
lagorna 1 (1868) och 10 (1907–1909) samt Parallellutgåvan (1911–). Han 
har uteslutit skönlitterära texter samt texter på norska och danska. Undersök-
ningen är inriktad på dessa fyra ämnesområden: ”naturskildringar från fäder-
neslandet”, ”berättelser och lefnadsbilder ur fäderneslandets historia”, ”na-
turskildringar från främmande land” samt ”berättelser och lefnadsbilder ur 
allmänna historien”. ”Med moderniserad terminologi skulle de kanske kunna 
kallas svensk geografi, svensk historia, allmän geografi och allmän historia” 
(Melander 1998:9). 

Språket i den första upplagan beskriver Melander (1998:11) som avance-
rat; ”meningarna är inte sällan långa och intrikata och ordförrådet utmärks 
inte av enkelhet, utan är både sofistikerat och varierat”. Närmare bestämt 
konstateras att texterna är syntaktiskt komplexa; exempelvis är makrosyn-
tagmerna långa och fundamenten tunga. De grafiska meningarna är långa på 
grund av samordning och omfattande fraser. Meningsbyggnaden varierar till 
följd av växlande innehåll i fundamentet. Stilen är nominal med få verb och 
många pronomen. De långa orden (med fler än sex bokstäver) är frekventa 
och ordvariationen hög. LIX-värdet 50 är också högt; det närmar sig nivån 
för facklitteratur för vuxna. (Melander 1998:11, 24, 29, 66.) 

Då Melander (1998:50–51, 66) jämför upplaga 10 och Parallellutgåvan 
med denna första upplaga, märks en rad förändringar. I de två senare uppla-
gorna är såväl grafiska meningar som makrosyntagmer och fundament kor-
tare. Samordningen av flera makrosyntagmer inom en och samma mening är 
mindre vanlig. De långa orden är ovanligare, och både nominalkvoten och 
LIX har sjunkit. Utvecklingen har gått längst i Parallellutgåvan. 

Allt som allt framstår Läsebok för folkskolan som ett intressant jäm-
förelsematerial för min undersökning, då den var i bruk under en stor del av 
Beskows verksamma period och liksom Beskows texter allmänt spridd. Den 
vände sig till redan läskunniga barn (Melander 1998:11) i en något högre 
ålder än Beskows yngsta målgrupp, men det är inte orimligt att tänka sig att 
en del av Beskows berättelser fungerade som fritidsläsning för ett barn som i 
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skolan läste läseboken. Det finns alltså flera beröringspunkter mellan Läse-
bok för folkskolan och mitt undersökningsmaterial som motiverar en jämfö-
relse.  

3.1.2 Nils Holgersson 
I Teleman & Wieselgrens (1984) handbok ABC i stilistik publiceras en 
mängd språkliga data från studier av allt från 1800-talsromaner till ledare i 
Dagens Nyheter (Teleman & Wieselgren 1984:110–133). Bland dessa resul-
tat återfinns vissa data gällande adjektivens funktioner i Selma Lagerlöfs 
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (Teleman & Wieselgren 
1984:125) som jag använder för en jämförelse med Beskow. Resultaten i 
ABC i stilistik (Teleman & Wieselgren 1984:125) visar att den attributiva 
funktionen är betydligt vanligare än den predikativa i Lagerlöfs berättelse. 

Nils Holgersson utkom i två delar 1906–1907 som läsebok i svensk geo-
grafi och ingick i serien Läseböcker för Sveriges barndomsskolor, en kon-
kurrent till Läsebok för folkskolan. Boken är alltså samtida med många av 
Beskows böcker. Den har också det gemensamt med Beskows titlar att den 
fick stor spridning. Som skolbok riktade den sig dock till en delvis äldre 
målgrupp än Beskow. Har då berättarspråket i Nils Holgersson någonting 
gemensamt med det i Beskow, kanske i och med att texterna är samtida, eller 
är berättarspråket annorlunda, kanske beroende på skillnaden i målgrupper-
nas ålder? Det önskar jag ta reda på i denna studie. 

3.1.3 Böcker med signumen Hcf, Hcg och uHc(e) 
I Teleman & Wieselgren (1984:129–130) finns även språkliga data gällande 
ett antal andra barn- och ungdomsböcker än Nils Holgersson. Efter att ha 
kontrollerat i LIBRIS sökkatalog hur dessa titlar klassificeras vid biblioteken 
har jag kunnat räkna fram medelvärden för de böcker som betecknas Hcf 
(småbarnsböcker), Hcg (barnböcker) respektive uHc(e) (ungdomsböcker), 
och använda dessa medelvärden i min jämförelse med Beskow-materialet. I 
enstaka fall har olika bibliotek satt så olika beteckningar på en bok, att jag 
inte kunnat föra den till någon av de tre kategorierna; i sådana fall har titeln 
inte tagits med som jämförelsematerial.  

Böcker med beteckningen Hcf som bildar jämförelsematerial är Kurre 
Igelkott av Karin Larsson (1945), Tatte nallebjörn av Birgit Bergkvist (1960) 
och Snuffe, klassen och jag av Ingemar Hasselblad (1959). Böcker med be-
teckningen Hcg är Björnklo av Bernhard Stokke (1946/47, översättning från 
norska), Chicos hårda kamp av Estrid Ott (1959, översättning från danska) 
och Ofred kring Klövsjöbergen av Sven Melin (1961). Böcker med beteck-
ningen uHc(e) är Johansson i parken av Gunvor Håkansson (1960), Björ-
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narna i Storådalen av Edor Burman (1960) och Priska av Merja Otava 
(1960, översättning från finska).  

Resultaten i Teleman & Wieselgren (1984:129–130) visar att den grafiska 
meningslängden är i stort sett densamma i de tre kategorierna Hcf, Hcg och 
uHc(e), men att läsbarhetsindex (LIX) är som lägst i Hcf och som högst i 
uHc(e). 

De tre jämförelsematerialen är av något senare datum än Beskow-
materialet, men inte mycket. Särskilt intressant är det att få reda på hur Be-
skow förhåller sig till kategorin Hcf, eftersom hennes egna böcker har denna 
beteckning. 

3.1.4 Småbarnsböcker, mellanåldersböcker och tonårsböcker 
I avhandlingen Språklig anpassning: Syntaktisk analys av ett barnboks-
material undersöker Lundqvist (1992) textutdrag ur ett antal barn- och ung-
domsböcker. Hon har flera syften med sin avhandling, bland annat att ”av-
gränsa barnlitteraturen språkligt gentemot andra texttyper och genrer”, ”att 
undersöka om och i så fall hur den språkliga strukturen i barn- och ungdoms-
litteraturen förändras mellan ca 1960 och ca 1975” samt ”att undersöka i vad 
mån författaren har anpassat sitt språk till resultat från läsbarhetsforskning-
en” (Lundqvist 1992:1). 

Textutdragen är hämtade från 18 böcker av sju olika författare. Texterna 
är indelade efter målgruppens ålder, enligt bibliotekssignum: Hcf (små-
barnsbok), Hcg (barnbok eller mellanåldersbok) samt uHc (tonårsbok). De 
sju författarna är Hans Peterson, Maria Gripe, Astrid Lindgren, Harry Kull-
man, Lennart Frick, Stig Malmberg och Gunnel Beckman. Som huvud-
material har Lundqvist (1992:14–15) excerperat 200 grafiska meningar ur 
varje bok, alltså totalt 3 600 grafiska meningar, vilket motsvarar 5 286 mak-
rosyntagmer eller 45 118 ord. Hon har också ett sidomaterial som används 
för jämförelse i en specifik mätning. (Lundqvist 1992:11–15.) 

Lundqvist (1992:172) finner att ”barnlitteraturen generellt inordnar sig i 
en skriftspråksbild, om dock med talspråklig påverkan. Markant är emeller-
tid, att texter från 1970-talet uppvisar en högre andel talspråksdrag.” Vad 
förändringarna från 1960 till 1975 beträffar, är småbarnsböcker från den 
senare perioden delvis mer komplexa än under den tidiga perioden. Detta 
beror dock på ett enskilt verk, förutan vilket utvecklingen skulle gått mot en 
enklare meningsbyggnad. I kategorierna mellanåldersböcker och tonårs-
böcker har syntaxen blivit märkbart enklare, framför allt i tonårsböckerna. 
(Lundqvist 1992:178–179.) Lundqvist (1992:176) visar också att den språk-
liga adaptionen, eller åldersanpassningen, är tydligast i småbarnsböckerna. 
”Däremot kan man inte entydigt påstå, att den språkliga svårighetsgraden 
generellt ökar successivt i texter för en äldre läsarkategori. I många fall är 
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avgränsningen mellan kategorierna Hcg och uHc ganska konturlös” (Lund-
qvist 1992:176).3 

Det material Lundqvist (1992) undersökt lämpar sig väl för en jämförelse 
med Beskow-materialet i denna studie. Det gäller framför allt småbarns-
böckerna, som ju riktar sig till samma åldrar som Beskow. Har småbarns-
böckerna mycket gemensamt med Beskow-texterna rent språkligt, eller be-
finner sig materialen långt ifrån varandra, kanske beroende på skillnaden i 
tid? För alla tre kategorier som Lundqvist (1992) undersökt (småbarnsböck-
er, mellanåldersböcker och tonårsböcker) gäller, att de valda titlarna nått en 
viss popularitet. Finns det språkliga likheter mellan de tre kategorierna och 
Beskow, likheter som kanske kan förklara att texterna gått hem hos läsarna, 
eller har Beskow följt ett helt annat framgångsrecept? Detta ska kunna be-
svaras i min studie. 

3.1.5 Populära barn- och ungdomsböcker 
I Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta presenterar Hene (1984) en 
undersökning av hur flickor/kvinnor och pojkar/män beskrivs i barn- och 
ungdomsböcker. De böcker som ingår i studien är mycket efterfrågade titlar 
som gavs ut eller omtrycktes på 1970-talet. De är skrivna för barn i slukarål-
dern (9–13 år) och utgör en blandning av vad som betraktas som ”god” re-
spektive ”dålig” litteratur (Hene 1984:18). Närmare bestämt består materi-
alet av tjugo böcker där Hene (1984:19–21) excerperat 20 000 ord ur var och 
en. Studien är semantisk men finns med bland mina referenser då även data 
gällande syntaktisk funktion redovisas (Hene 1984:50–60). 

Man kan konstatera att Henes (1984) material skiljer sig från Beskow-
texterna i denna undersökning på så vis att det tillkommit under en senare 
tidsperiod och att det till stor del vänder sig till en äldre målgrupp. Det 
materialen däremot har gemensamt är den stora spridningen. Går de nämnda 
skillnaderna mellan materialen hand i hand med språkliga skillnader, eller 
har materialen något gemensamt språkligt, som kanske hänger samman med 
texternas läsbarhet och i förlängningen deras popularitet? Det är en fråga för 
denna studie. 

3.1.6 Mumin och Kalle Anka 
Licentiatavhandlingen Språket i Muminserien: En syntaktisk analys (Hele-
nelund 1985) innehåller en stickprovsstudie av pratbubblorna i Tove Jans-
sons Muminserie. Studien omfattar 7 388 ord eller 1654 makrosyntagmer 
(Helenelund 1985:42). Avhandlingen syftar till en beskrivning av Mumin-
språkets syntax och dess ”egenheter” samt att förklara dessa egenheter ”ut-

3 Hcg betecknar mellanåldersböcker och uHc tonårsböcker. 
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gående från den tecknade seriens speciella funktionsvillkor och Muminseri-
ens egen karaktär” (Helenelund 1985:39). Även ordklassfördelningen be-
handlas. Som jämförelsematerial använder Helenelund (1985:39, 44) ett 
stickprov ur Kalle Anka om sammanlagt ett tusen ord från fyra episoder 
publicerade på 1950-talet, då Muminserien såg dagens ljus. Helenelund 
(1985:39, 51) jämför också med resultat från tidigare undersökningar av talat 
och skrivet språk (Westman 1974, Jörgensen 1970, Jörgensen 1976, Einars-
son 1978). 

Helenelund (1985:162) visar att Muminspråket är ”kortfattat och enkelt”. 
Meningarnas korthet förklaras av tre faktorer: få underordnade satser, korta 
primära satsdelar samt sparsamt bruk av ”opersonliga pronomen och bety-
delsefattiga småord som ju, nog och väl” (1985:162). Helenelund (1985:162) 
visar också att meningsbyggnaden i Mumin varierar mindre än den gör i 
talspråk. Fundamenten är enkla och består mestadels av subjektet jag.  Andra 
förekommande ord i fundament är främst här, där och nu. Trots detta är 
replikerna i pratbubblorna mycket varierade. Detta beror på att andra makro-
syntagmer än påståenden är mycket vanliga i Mumindialogen; frågor, befall-
ningar, interjektioner, tilltal och meningsfragment är tillsammans fler än 
påståendena (Helenelund 1985:163). Hur som helst finner Helenelund 
(1985:162) att Muminspråket är enklare än språket i Kalle Anka, något hon 
kopplar till ”skillnaderna i publiceringsform och Muminseriens mera rapso-
diska handling” (Helenelund 1985:162). Här syftar hon förstås på att Mu-
minserien publiceras som seriestrippar i dagstidningar, medan Kalle Anka är 
en serietidning. 

Vidare framhåller Helenelund (1985:163) samspelet mellan text och bild. 
Texten blir begriplig tack vare bilderna, exempelvis då pronomen eller ad-
verb som här, där och nu refererar till något som framställs i bild. Ytterli-
gare ett exempel på bildens betydelse är att språket saknar beskrivande ad-
jektiv och attributiva relativsatser; beskrivningarna förmedlas i stället genom 
bilden.  

Sist men inte minst lyfter Helenelund (1985:164) fram den starka person-
centreringen i Muminserien, som visar sig genom de många tilltalsfraserna 
och personbetecknande orden (pronomen, egennamn och personbetecknande 
substantiv). Detta förklarar hon med att serien handlar om ”figurernas liv 
och gemensamma äventyr och upplevelser” (Helenelund 1985:164).  

Helenelunds (1985) studie visar alltså vad som gör en variant av serie-
språk kortfattat men ändå varierat, liksom den visar hur seriespråket påver-
kas av faktorer som publiceringsform, samspelet med bilden och själva 
handlingsinnehållet. 

Kontrasten mellan serierna och Beskows texter kan verka skarp. För det 
första skiljer sig publiceringsformerna åt. För det andra har serierna till-
kommit i ett senare skede; Muminstripparna påbörjades hösten 1954 (Hele-
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nelund 1985:28), det vill säga strax efter Beskows död, och Kalle Anka-
episoderna är som sagt också från 1950-talet (Helenelund 1985:44). För det 
tredje riktade sig åtminstone Muminserien till både barn och vuxna (Hele-
nelund 1985:29) på ett lite annat sätt än Beskows texter, som snarare har 
barnen som primära adressater och de vuxna som sekundära (se avsnitt 
5.1.3.3 om högläsning). Men det finns också beröringspunkter mellan 
materialen. Både i fallet med serierna och Beskowtexterna finns ju barn i 
målgruppen, och i båda fallen samspelar text och bild (för Beskows del åt-
minstone i bilderböckerna). Denna blandning av kontraster och likheter gör 
Muminstripparna och Kalle Anka till intressanta jämförelsematerial. Kan till 
exempel samspelet mellan text och bild medföra språkliga likheter mellan 
materialen, trots skillnader i fråga om publiceringsform och tidsperiod? 

3.2 Skriftlighet och muntlighet 
Nedan presenterar jag jämförelsematerial från projekten Skrivsyntax och 
Talsyntax, för att etablera polerna skriftlighet och muntlighet.  

3.2.1 Skrivsyntax 
Projektet Skrivsyntax vid Lunds universitet har genererat undersökningar av 
läsbarhet (Platzack 1973), gymnasistsvenska (Hultman & Westman 1977, 
Einarsson 1978) och bruksprosa (Westman 1974, Einarsson 1978). Jag har 
använt bruksprosan som jämförelsematerial i min resultatredovisning. 

Bruksprosan, som består av broschyrer, tidningsartiklar, läroböcker och 
debattexter, har till att börja med undersökts av Westman (1974). Broschy-
rerna är ”sådana där myndigheter eller institutioner som står myndigheter 
nära, vänder sig med upplysningar till hela svenska folket eller till grupper 
som inte är utbildningsmässigt enhetliga” (Westman 1974:13). Tidningsar-
tiklarna är hämtade från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska 
Dagbladet, Expressen, Aftonbladet samt veckotidningen Vi (Westman 
1974:14). Texterna publicerades hösten 1970 och ”valdes… ur det allmänna 
tidningsmaterial som inte består av ledare, politiska analyser, recensioner, 
annonser, sportreportage, kåserier, noveller eller artiklar om olyckor eller 
(kända) personer” (Westman 1974:14).  Westman (1974:14) har vinnlagt sig 
om spridning i fråga om artikelskribenter och ämnesområden. Lärobokstex-
terna å sin sida ”valdes ur böcker som var avsedda för de sista årskurserna i 
gymnasieskolan och som var bland de mest spridda i landet under läsåret 
1970–71. […] De valdes ur böcker i orienteringsämnena biologi, samhälls-
kunskap, historia, religionskunskap med livsåskådning, psykologi och soci-
alkunskap” (Westman 1974:14). Debattexterna, slutligen, är hämtade från 
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både böcker och tidskrifter och behandlar äktenskaps- och kvinnofrågor. 
Dessa texter har Westman (1974:16) inkluderat i sin undersökning för att de 
utgör ett lämpligt jämförelsematerial till gymnasistuppsatserna, som behand-
lar frågor om familj och äktenskap. Var och en av de fyra textgrupperna 
omfattar cirka 21 000–23 000 ord (Westman 1974:198). 

Westman (1974:198–199) har kodifierat texterna med hjälp av Telemans 
(1974) manual, och undersökt grafiska förhållanden och textbindning, ord-
klassanvändning, syntaktiska förhållanden samt ordförrådens struktur. Hon 
redovisar både sammanlagda resultat och skillnader mellan texttyperna. Uti-
från sina resultat diskuterar hon fem språkliga egenskaper hos materialet: 
komplexitet, topologi, specifikation, modalitet och textbindning (Westman 
1974:202–209). De språkliga drag hon funnit kopplar hon sedan till texternas 
olika funktioner (Westman 1974:209–221); hon ser nämligen de fyra textty-
perna i undersökningen som genrer med funktionella skillnader, skillnader 
som får språkliga konsekvenser. Hennes hypotes är att texternas huvudfunk-
tion är referentiell, ”dvs de är i första hand inriktade på att förmedla ett inne-
håll” (Westman 1974:214), möjligen med reservation för debattexterna. Ut-
över detta har texttyperna olika bifunktioner. ”Broschyrtexterna är referenti-
ella-konativa, dvs inriktade på innehållet och på läsaren […] Tidningstexter-
na är referentiella-litterära, dvs inriktade på innehållet och på sig själva, och 
har ibland en svag antydan till emotiv (avsändarinriktad) funktion. Läro-
bokstexterna är huvudsakligen referentiella men har en klar metaspråklig och 
möjligen också en viss, svag fatisk, dvs kontaktinriktad bifunktion. Debatt-
texterna är referentiella-emotiva, dvs inriktade på innehållet och på författa-
ren [samt har en] svag konativ, dvs läsarinriktad, bifunktion” (Westman 
1974:220–221).  

Westmans (1974) undersökning visar alltså på samspelet mellan språklig 
form och språklig funktion. Hon är dock noga med att påpeka att en viss 
kombination av funktioner kan leda till olika språkliga former (Westman 
1974:224).  

Såväl bruksprosan och gymnasistsvenskan som Talsyntaxmaterialet har 
studerats av Einarsson (1978). Bruksprosans beståndsdelar har beskrivits i 
början av detta avsnitt, och Talsyntaxmaterialet beskrivs närmare i avsnitt 
3.2.2. Gymnasieuppsatserna är från årskurs 3:s centrala prov i svenska våren 
1970 och utgör debattartiklar om ”familjen som institution” (Einarsson 
1978:9). Undersökningen omfattar ordklassfrekvenser, nominalfrasens ut-
byggnad, de primära satsdelarna och deras huvudord (samt pauser, tvekljud 
och stamningsord; se avsnitt 3.2.2). Einarsson (1978:29–41) jämför skrift 
och tal, professionella skribenter och gymnasister, manliga och kvinnliga 
gymnasister, femmor och ettor (det vill säga uppsatser som fått dessa betyg), 
debatt och samtal, akademikers och industriarbetares tal samt mäns och 
kvinnors tal. När det gäller de skrivna texttyperna finner han att ”de profes-
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sionella skribenternas bruksprosa står längre från talspråket än gymnasister-
nas […], att de manliga gymnasisternas uppsatser i genomsnitt står längre 
från talspråket än de kvinnligas och att uppsatser vilkas språk står längst från 
talspråket är de som uppskattas mest av olika bedömare” (Einarsson 
1978:184). Einarssons (1978) undersökning visar alltså på sambandet mellan 
sociala faktorer och språkanvändning. 

Resultat gällande gymnasistsvenskan och dess förhållande till brukspro-
san redovisas slutligen av Hultman & Westman (1977). De finner ”bety-
dande och allvarliga språkklyftor mellan gymnasister och vuxna och mellan 
olika gymnasistgrupper” (Hultman & Westman 1977:261). 

Som jag nämner ovan har jag valt att använda bruksprosan som jäm-
förelsematerial. Den får tjäna som exempel på formellt skriftspråk och som 
motpol till samtalsspråket (se avsnitt 3.2.2 om Talsyntax).  

3.2.2 Talsyntax 
Projektet Talsyntax bedrevs liksom Skrivsyntax vid Lunds universitet och 
utmynnade i flera studier. Materialet består dels av intervjuer från Borås 
våren 1968, dels av ett samtals/debatt-material, där informanterna å ena si-
dan för samtal med varandra, å andra sidan deltar i formella debatter (Jör-
gensen 1976:13, 19, Einarsson 1978:11–19). (Det ska påpekas att inte bara 
debatterna utan även samtalen är tämligen formella, då de kretsar kring om-
råden som informanterna är experter på.) Jag tar här upp fyra av de under-
sökningar som Talsyntaxprojektet genererat. 

Jörgensen (1976:11) analyserar meningsbyggnaden i talad svenska ur tre 
aspekter: sociala, könsliga och stilistiska. Förutom de olika Talsyntaxmateri-
alen undersöker han ett radiomaterial bestående av nyhetssändningar från 
hösten 1974 (Jörgensen 1976:13–20). Analysen omfattar meningslängd och 
satsdelslängd, olika typer av påståendemeningar samt meningarnas satsdels-
disposition (Jörgensen 1976:5). Socialt jämför Jörgensen (1976:123) akade-
miker med industriarbetare och finner att akademikerna till exempel använ-
der längre meningar och fler ord per satsdel men färre svansdubbleringar. 
”Skillnader mellan män och kvinnor förekommer sparsamt och huvudsaklig-
en hos akademikerna” (Jörgensen 1976:124). Manliga akademiker utmärker 
sig bland annat genom ”speciellt långa meningar och satsdelar” (Jörgensen 
1976:124) medan kvinnliga akademiker till exempel har ”speciellt många 
kanske-fundament” (Jörgensen 1976:124). Stilistiskt finns också skillnader i 
materialet. I jämförelsen mellan samtal och debatt framkommer exempelvis 
att debatterna präglas av längre meningar, fler ord per satsdel, längre satsde-
lar i fundamentet och färre objektsfundament (Jörgensen 1976:125). Uppläs-
ningsspråket i radio präglas mer än (annat) talspråk av sådant som långa 
satsdelar i såväl fundamentet som centralfältet. Även mellan telegramläsning 
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och nyhetskommentarer finner Jörgensen (1976:126) skillnader; telegram-
läsningen utmärks bland annat av en högre frekvens subjektsfundament samt 
kortare meningar och färre ord per satsdel. Emellertid framhålls att många av 
de iakttagna skillnaderna är ”små och oftast inte statistiskt signifikanta. […] 
Det mest påtagliga resultatet av undersökningen är därför i stället den kon-
stans, med vilken olika företeelser uppträder i olika typer av texter” (Jörgen-
sen 1976:127).  

I ett tidigare arbete analyserar Jörgensen (1970) makrosyntagmerna i in-
formell och formell stil. Materialet är de ovan nämnda samtalen respektive 
debatterna. Jörgensen (1970:46) finner ”att debattsituationen karakteriseras 
av färre interjektionsmakrosyntagmer samt en högre grad av fullständighet 
och komplexitet än samtalssituationen”. Han finner också att ”informanter-
nas språkliga beteende [är] beroende av kön och ålder samt vilket ämne, som 
diskuteras” (Jörgensen 1970:46). 

I en tredje studie analyserar Jörgensen (1978) underordnade satser och 
fraser i talad svenska. Han använder samma material som i Jörgensen 
(1976), det vill säga intervjuer, radioinspelningar och samtal/debatter (Jör-
gensen 1978:11–13). Analysen visar bland annat att hypotaktiska konstruk-
tioner ”är vanligare hos akademikerna än hos industriarbetarna, vanligare i 
nyhetskommentarerna än i telegramläsningen och vanligare i debatterna än i 
samtalen” (Jörgensen 1978:184). Dessutom påvisar Jörgensen (1978:190) att 
underordnade satser i regel placeras finalt. Initial placering förekommer, 
men medial placering är mycket sällsynt. 

Som framgår av avsnitt 3.2.1 har även Einarsson (1978) undersökt Tal-
syntaxmaterialet, i en analys som omfattar ordklassfrekvenser, nominalfra-
sens utbyggnad, de primära satsdelarna och deras huvudord samt pauser, 
tvekljud och stamningsord. Det har också nämnts att Einarsson (1978:29–31, 
35–39) jämför såväl skrift och tal som debatt och samtal, akademikers och 
industriarbetares tal samt mäns och kvinnors tal. ”I debatterna är talet mer 
skriftspråksnära än under samtalen. Männens tal är något skriftspråkligare än 
kvinnornas. Akademikernas tal står närmare skriftspråksmaterialen än in-
dustriarbetarnas” (Einarsson 1978:184).  

Jag använder i min studie samtalsmaterialet för jämförelser med Beskow 
och som motpol till bruksprosan. 

3.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har jag alltså valt jämförelsematerial dels för att kunna 
jämföra Beskows texter med andra texter skrivna för barn, dels för att kunna 
sätta Beskow i relation till motpolerna muntlighet och skriftlighet. De jäm-
förelsematerial som är skrivna för barn omfattar såväl facktexterna i Läsebok 
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för folkskolan som diverse skönlitteratur för olika åldrar och seriematerial 
som Mumin. Motpolerna muntlighet och skriftlighet representeras av ett 
samtalsmaterial och av bruksprosa. 
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4 Elsa Beskow och samtidens barnlitteratur 

I det här kapitlet presenterar jag Elsa Beskow och hennes författarskap, samt 
den litteraturhistoriska kontexten. 

4.1 Elsa Beskow 
Nedanstående avsnitt utgörs av en kortfattad biografi över Elsa Beskow samt 
en presentation av hennes författarskap. 

4.1.1 Biografi 
Elsa Beskows liv och verk har behandlats ingående av flera författare. Stina 
Hammar utkom med en gedigen biografi 1958. Uppföljaren Solägget: Fan-
tasi och verklighet i Elsa Beskows konst (Hammar 2002) bygger bland annat 
på nytt brevmaterial. Även Margareta Sjögren (1983) skildrar liv och verk i 
Elsa Beskow och hennes värld. Också Natanael och Elsa Beskow: Studier 
och minnesbilder (1954), med bidrag från olika skribenter, innehåller mycket 
biografiskt material, därtill en utförlig bibliografi över Beskows litterära och 
konstnärliga produktion, sammanställd av Edvard von Krusenstjerna. Pär 
Bergman (1971) har publicerat Studier kring Tant Grön, Tant Brun och Tant 
Gredelin. Nedanstående biografiska uppgifter är, där ej annat anges, häm-
tade från Hammar (1958), Hammar (2002) och Sjögren (1983) samt Be-
skow-avsnittet i von Zweigbergk (1965:357–365). 

Elsa Maartman föddes 1874 i Stockholm, som dotter till grosshandlaren 
Berndt Maartman och hans hustru, lärarinnan Augusta Maartman. Paret hade 
redan en son, och efter Elsa Maartman följde ytterligare fyra döttrar. Tillva-
ron präglades för familjen av ekonomiska trångmål; fadern gick i konkurs 
när Elsa Maartman var helt liten. En ljuspunkt var dock somrarna på lantstäl-
let i Sörmland. Elsa Maartman visade tidigt intresse för de växter som fanns 
där; senare i livet skulle just växter bli viktiga motiv i hennes konst. Hon var 
också tidigt ute med att hitta på sagor; redan som mycket liten började hon 
berätta för sin bror. Vid fyra års ålder sattes Elsa Maartman i skola hemma 
hos mostrarna Amalia och Berta Fahlstedt. Elsa Maartman njöt av att läsa 
och slukade sagoböcker, särskilt av Zacharias Topelius. Att teckna var också 
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ett stort intresse, och sex år gammal visste hon att hon ville rita sagoböcker 
när hon blev stor. Efter mostrarnas skola undervisades hon av Ellen Key i 
Whitlockska samskolan. Fadern dog när Elsa Maartman var tonåring. Mo-
dern tog då sina fem döttrar och flyttade in hos sina syskon; sonen fick dock 
bo på annat håll. (Elsa Maartmans mor, mostrar och en morbror blev för 
övrigt förebilder för de litterära figurerna tant Grön, tant Brun, tant Gredelin 
och farbror Blå.) 

Elsa Maartman utbildade sig vid Tekniska skolan (dåvarande Konstfack) 
och arbetade sedan som teckningslärare i Whitlockska samskolan. Hon de-
buterade som illustratör i tidningen Jultomten 1894. Därefter anlitades hon 
som illustratör för Barnbiblioteket Saga. 1897 gifte hon sig med den nio år 
äldre teologen Natanael Beskow, som kom att bli predikant och läroverks-
rektor. Elsa, numera Beskow, befann sig nu mitt emellan två kulturmiljöer. 
Hon kom från en radikal bakgrund där man hade ganska litet till övers för 
kristendomen; både moster Amalia Fahlstedt och Ellen Key hade förmedlat 
inställningen att religionen var livsfientlig. Men nu var hon alltså gift med en 
teolog, som hade övergett sina egna konstnärsplaner för att bli predikant. 
Sjögren (1983:14) skriver om Elsas Beskows syn på konflikten: ”Deras ar-
gumenteringar var som att tvista om rutigt och randigt, tyckte hon – 
trångsinta och i grunden utan mening.” Samma år som hon gifte sig utkom 
Elsa Beskows första bilderbok, Sagan om den lilla lilla gumman. År 1900 
flyttade makarna till Villa Ekeliden i Djursholm. I närheten bodde bland 
andra Alice Tegnér, som Elsa Beskow kom att samarbeta mycket med. Hon 
hade nu en trädgård och en skogsbacke inpå knuten, som rymde motiv till 
hennes bilderböcker. Ett annat viktigt motiv var förstås barn, och sådana 
hade hon också på nära håll. Åren 1899–1914 föddes sex söner (den yngste 
dog dock några år senare). Elsa Beskow hade inget eget arbetsrum utan arbe-
tade omgiven av barnen. Det var huvudsakligen hennes böcker som försörjde 
familjen. Natanael Beskow hade däremot eget arbetsrum men hans inkomst 
var liten.  

Det stora genombrottet kom 1901 med bilderboken Puttes äfventyr i blå-
bärsskogen. Även Tomtebobarnen 1910 blev en väldig framgång. Elsa Be-
skow nådde en internationell publik genom översättningar till bland annat 
engelska, tyska och holländska (Bolin, Zweigbergk & Ørvig 1972:25). ”Näst 
Selma Lagerlöf blev Elsa Beskow den internationellt mest kända svenska 
författaren under 1900-talets första hälft” (von Zweigbergk 1965:360). Hon 
tilldelades Litteris et artibus 1939 och Nils Holgersson-plaketten 1952.  

1953 avled Elsa Beskow, 79 år gammal. Natanael Beskow gick bort 
samma år. Fem år senare inrättades Elsa Beskow-plaketten som årligen delas 
ut till en välförtjänt barnboksillustratör. 
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4.1.2 Författarskap 
Elsa Beskow stod för en omfattande litterär och konstnärlig produktion. Hon 
skrev och illustrerade 29 bilderböcker som först utkom 1897–1952; många 
ges fortfarande ut i nya upplagor. Dessutom skrev hon andra berättelser som 
fick enstaka, ofta svartvita, illustrationer eller som inte illustrerades alls; 
dessa berättelser finns att läsa i tio samlingsvolymer som först utkom 1915–
1954 (den sista postumt; Beskow avled 1953); även dessa har utkommit i 
nya upplagor. (Jag använder beteckningen ”samlingsvolym” i stället för ”sa-
gosamling”, eftersom enstaka realistiska berättelser finns bland de många 
sagorna.) Vidare skrev Beskow skådespel och pedagogiskt material, som till 
exempel läroböckerna Vill du läsa? (1935–1937) tillsammans med Herman 
Siegvald.  

Förutom i de egna böckerna finns hon publicerad i barntidningar som Jul-
tomten samt sagosamlingar som Bland tomtar och troll och barnbiblioteket 
SAGA. Dessutom har Bonniers återutgivit vissa sagor i samlingsvolymen 
Elsa Beskows sagor: Ett urval (1967). På Bonniers juniorförlag har också 
utkommit Elsa Beskow: Sagobilder åren 1894–1918 (1988), där Beskows 
illustrationer står i fokus; texterna är skrivna av olika författare, ibland Be-
skow själv. 

En bibliografi finns i Natanael och Elsa Beskow: Studier och minnesbil-
der (1954). Sammanställningen omfattar både text och bild, alltså även Be-
skows illustrationer av andra textförfattares visor, berättelser med mera. 

4.2 Samtidens barnlitteratur 
Beskow levde och verkade under en period då intresset för barnlitteratur 
blivit stort, och hon kom själv att bli det allra största svenska namnet under 
första halvan av 1900-talet, i egenskap av författare och konstnär. Vad var 
det då för barnlitteratur som fanns att tillgå under Beskows uppväxt och 
verksamma period? Nedanstående översikt är långtifrån fullständig, men ger 
en viss uppfattning om det barnlitterära landskapet i Sverige under denna tid.  

4.2.1 Sagor 
Som framgår av det biografiska avsnittet 4.1.1 läste Beskow sagor som barn. 
På marknaden fanns såväl folksagor som nyskrivna konstsagor. Folksagor i 
omlopp var framför allt de som nedtecknats av bröderna Grimm. Vissa av 
dem hade givits ut på svenska så tidigt som 1837–1838. Många utgåvor följ-
de; bland annat återberättades Grimm-sagor av Hugo Gyllander i Barnbiblio-
teket Saga från och med 1905. Det fanns också ett stort intresse för det 
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svenska sagoarvet. Svenska folksagor utkom redan 1819, och 1844 följde 
Svenska folksagor och äfventyr. (Nettervik 2002:31–32.) 

Folksagorna inspirerade författare att skapa nya berättelser, så kallade 
konstsagor. Tidiga exempel är H. C. Andersens Tummelisa (1835), Kejsa-
rens nya kläder (1837) och Den fula ankungen (1844) (Nettervik 2002:40–
43). Den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius kom ut med sin 
första bok Sagor 1847; han fick ”en avgörande betydelse för utvecklingen av 
en självständig barnlitteratur i Finland och Sverige” (Nettervik 2002:43) och 
blev, som tidigare nämnts, Beskows favoritförfattare.  

1868 utkom Läsebok för folkskolan med sin första upplaga. Det föran-
ledde en livlig debatt om vad barn borde läsa. Det fanns de som ville se sa-
gor i läseboken, och sådana kom också med i senare upplagor (Nettervik 
2002:46–47). ”Litteraturläsning i sig började anses själsligt och estetiskt 
bildande. Böckerna skulle främst tala till fantasi och känsla, och det gjorde 
bland annat sagor” (Nettervik 2002:47). Sagor spreds också genom populära 
barntidningar som Folkskolans Barntidning, Jultomten och Julklappen samt 
julkalenderar som Fågel Blå och Bland tomtar och troll. Framträdande sago-
författare var Helena Nyblom, Anna Wahlenberg och Anna Maria Roos (von 
Zweigbergk 1965:284) – och Elsa Beskow. Beskow skrev åtskilliga sagor 
som finns publicerade i en rad samlingsvolymer. Många av hennes bilder-
böcker innehåller också sagostoff. Även ”vuxenförfattare” som Axel Wal-
lengren (Falstaff fakir), Viktor Rydberg, August Strindberg och Selma La-
gerlöf gav sig i kast med att skriva sagor. Lagerlöfs Nils Holgerssons under-
bara resa genom Sverige utkom i två delar 1906–1907. (Nettervik 2002:47–
50.) 

4.2.2 Rim, ramsor och visor 
Även rim, ramsor och visor för barn rönte stort intresse från slutet av 1800-
talet. Först med att publicera svenska sådana var Jenny Nyström, som 1882 
utgav Barnkammarens bok, där hon illustrerade allmogens ramsor och visor. 
Ett annat viktigt namn är Johan Nordlander, som 1886 gav ut Svenska barn-
visor och barnrim, ett omfattande verk som dock inte vände sig direkt till 
barnen. Det gjorde däremot hans samling Svenska barnboken i två delar 
(1886–1887), där Jenny Nyström stod för illustrationerna. Exempel på kända 
rim och ramsor som ingick i denna samling är ”Dansa min docka”, ”Rida, 
rida ranka” och ”Gossen som icke ville gå i skolan”. Vid ungefär samma tid 
gav Alice Tegnér ut tonsättningar av ramsor och rim i Sjung med oss 
mamma! (1892). Här ingick bland annat ”Ekorrn satt i granen” och ”Bä bä 
vita lamm”. Tegnér kom att tonsätta dikter av såväl Viktor Rydberg som 
Zacharias Topelius (”Sov du lilla videung”), Anna Maria Roos (”Blåsippan 
ute i backarna står”), Wilhelm von Braun (”Mors lilla Olle”) och Jeanna 
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Oterdahl. Hon skrev också egna texter, till exempel ”Sockerbagaren”. Hen-
nes visböcker illustrerades av Jenny Nyström, Ottilia Adelborg och Elsa 
Beskow. 1943 kom Nu ska vi sjunga, en sångbok för skolan där många av 
visorna skrivits av Alice Tegnér eller Felix Körling (den senare har bland 
annat skrivit ”Tomtegubben som hade snuva” och ”Nej, se det snöar”). Nu 
ska vi sjunga illustrerades av Elsa Beskow och anses vara den viktigaste 
skolsångbok som getts ut i Sverige. (Nettervik 2002:53–56.) 

4.2.3 Realistiska berättelser 
Vid sidan om sagorna med sitt övernaturliga innehåll fanns på bokmark-
naden realistiska berättelser – realistiska i bemärkelsen att de inte hade över-
naturliga inslag (Nettervik 2002:155).  

Här märks såväl äventyrsböcker tänkta för pojkar, som Skattkammarön 
(till svenska 1887) av Robert Louis Stevenson och Tom Sawyers äventyr av 
Mark Twain (till svenska 1877), som flickböcker som Unga kvinnor (till 
svenska 1871) av Louisa May Alcott och Anne på Grönkulla (till svenska 
1909) av Lucy Maud Montgomery. En del författare skrev med ett stort soci-
alt engagemang, som Harriet Beecher Stowe med Onkel Toms stuga (svensk 
förkortad upplaga för barn 1853) och Laura Fitinghoff med Barnen ifrån 
Frostmofjället (1907). (Nettervik 2002:99–116, 155–158.) Men det fanns 
också vardagsberättelser om och för barn som skildrade mer idylliska förhål-
landen (Kåreland 2001:97, 99).  

Beskow gav sig i kast även med det realistiska berättandet. I förordet till 
Den lilla vävaren, som utkom postumt 1954, kommenterar sonen Bo Be-
skow en av berättelserna i denna samlingsvolym: ”Den sönderslagna mjölk-
flaskan kom till för några år sedan. En recensent av barnböcker sade sig ha 
tröttnat på alla elefanter, giraffer och fantasifigurer, och efterlyste någon som 
kunde skriva för barn om vardagsting, om bilar och sopnedkast. Det roade 
min mor mycket att efterkomma denna begäran” (Beskow 1954:5). I sam-
manhanget måste också framhållas att Beskows omtyckta ”tantserie”, den 
om tanterna Grön, Brun och Gredelin samt farbror Blå och barnen Petter och 
Lotta, inte består av några sagoböcker (med övernaturliga inslag) utan base-
ras på Beskows egna barndomsminnen från 1800-talet (Bergstrand 1993:20, 
von Zweigbergk 1965:363).  

4.2.4 Bilderböcker 
Under det senare 1800-talet blev det populärt med bilderböcker. Den tyska 
boken Der Struwwelpeter (Pelle Snusk) av Heinrich Hoffmann är ett tidigt 
och viktigt verk inom genren som utkom på originalspråk 1845 (med en 
betydligt längre titel), på svenska 1949 (Kåreland 2001:44–45, Nettervik 
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2002:69–71). Annars anses den moderna bilderboken härstamma från Eng-
land och sent 1800-tal. En centralfigur är Walter Crane, vars Flora’s Feast. 
A masque of flowers (1889) kom att inspirera både Elsa Beskow och en an-
nan svensk bilderbokskonstnär, Ottilia Adelborg. Ett annat stort namn var 
(och är) naturligtvis Beatrix Potter, som debuterade med The Tale of Peter 
Rabbit 1902 (Sagan om Pelle Kanin, till svenska 1948). (Nettervik 2002:72–
74.) 

1882 kom en helsvensk bilderbok: den i avsnitt 4.2.2 nämnda Barnkam-
marens bok av Jenny Nyström, som innehöll ramsor med helsidesbilder i 
färg. Populära blev också Ottilia Adelborgs bilderböcker, särskilt Pelle 
Snygg och barnen i Snaskeby (1896), ett svar på Pelle Snusk. Men störst av 
alla var Elsa Beskow, som alltså debuterade med bilderboken Sagan om den 
lilla, lilla gumman 1897. (Nettervik 2002:78–80.) Bergstrand (1993:11–30) 
beskriver översiktligt några teman bland de svenska bilderböcker som gavs 
ut 1900–1930: naturen, resan, fostran och vardagen.  

4.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Beskow efterlämnar en omfat-
tande produktion av berättelser och illustrationer, som i hög grad tycks inspi-
rerade av uppväxtmiljön och naturen. Som författare hade hon många 
strängar på sin lyra; produktionen innehåller såväl sagor som realistiska be-
rättelser och såväl bilderböcker som berättelser med färre illustrationer. 
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5 Ett varierat material 

Som framgår av avsnitt 4.1.2 finns det mycket att välja på för den som vill 
studera Beskows språk. Jag har begränsat undersökningen till berättelser på 
prosa eftersom denna kategori texter är omfattande och dessutom lämplig att 
jämföra med annan undersökt barnlitteratur. Framför allt tänker jag då på 
Aina Lundqvists (1992) undersökning av bland annat småbarnsböcker. Detta 
innebär att Beskows berättelser på vers inte ingår i undersökningen; exempel 
på sådana är Puttes äfventyr i blåbärsskogen (1901) och Tomtebobarnen 
(1910). Skådespel och pedagogiskt material faller också bort. Läroboksse-
rien Vill du läsa? (1935–1937) innehåller visserligen en hel del berättelser på 
prosa, men flera av dem är i själva verket hämtade ur Beskows ”reguljära” 
produktion. Jag har i och med det funnit för gott att hålla mig till bilderböck-
er och berättelser ur samlingsvolymer då jag valt ut material till denna stu-
die.  

I nedanstående avsnitt går jag först igenom några faktorer som skulle 
kunna orsaka språklig variation mellan Beskows prosatexter. Hänsyn till 
detta påverkar nämligen urvalet av material till undersökningen. Jag anger 
sedan vilka texter som valts ut och presenterar dessa berättelser närmare. 

5.1 Språklig variation 
En del av min undersökning gäller alltså om Beskows verk skiljer sig inbör-
des rent språkligt sett. Det finns vissa faktorer som eventuellt skulle kunna 
förklara sådan variation. Nedan går jag kortfattat igenom dessa faktorer och 
väljer mina texter utifrån det.  

För det första skrev Beskow under en mycket lång tidsperiod, ungefär ett 
halvt sekel. Man kan i och med det fråga sig om hennes berättarspråk för-
ändrades med tiden. För det andra skrev Beskow berättelser med mycket 
olikartat innehåll; hon författade såväl sagor som realistiska berättelser (och 
allt däremellan). Man kan fråga sig om språket varierar beroende på litterär 
genre och innehåll. För det tredje skrev Beskow både bilderböcker och andra 
berättelser, som fick enstaka illustrationer eller inga alls. Man kan fråga sig 
om samspelet mellan text och bild gör bilderböckerna språkligt annorlunda 
än de övriga berättelserna. Dessutom kan de två textkategorierna kopplas till 
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delvis olika läsaråldrar och eventuellt också till olika lässituationer (högläs-
ning respektive tyst läsning). 

5.1.1 Ett halvt sekel 
Elsa Beskow debuterade som författare 1897. Texten i den första boken, 
Sagan om den lilla, lilla gumman, var en ramsa Beskow hört som barn. Snart 
följde dock en lång rad böcker med egenhändigt författade texter. Den litte-
rära produktionen kom att pågå under mer än ett halvt sekel; Beskows sista 
bok, Den lilla vävaren, publicerades postumt 1954, ett år efter författarin-
nans bortgång.  

Att svenskan genomgick förändringar under den period Beskow var verk-
sam, det vill säga 1900-talets förra hälft, är väl dokumenterat (se till exempel 
Mårtensson 1988). En orsak till förändring kan förstås vara att yngre gene-
rationer använder språket något annorlunda än äldre generationer. Men det är 
också fullt möjligt att en enskild språkanvändare som Beskow förändrade sitt 
(berättar)språk med tiden. Låg dessa förändringar i så fall i linje med den 
allmänna utvecklingen? Utvecklingen över tid är en faktor med stilistisk 
relevans. Om Beskow skrev på ungefär samma sätt i mer än femtio år bety-
der det ju att hon redan under sin samtid lockade läsare och åhörare med ett 
alltmer gammaldags språk, och att det berättarspråk som ännu älskas av sena 
tiders läsare och åhörare är en kvarleva från förra sekelskiftet. Följde hon 
däremot med i språkutvecklingen innebär det att hon under sin levnad talade 
till nya generationer på ett mer eller mindre modernt vis (samtidigt som de 
äldre böckerna givetvis var i omlopp), och att den totala produktion vi har 
tillgång till i dag inte är språkligt enhetlig utan representerar en språklig pro-
cess. 

Vad var det då som skedde med språket under 1900-talets förra hälft? 
Mårtensson (1988) ger en översikt över olika tendenser under hela seklet. 
Jag fokuserar här på de första decennierna, då Beskow var verksam, samt på 
språkets syntaktiska nivå, eftersom större delen av min undersökning rör just 
syntax. 

”En tydlig tendens under 1900-talet är att skriftspråkets meningar blir 
kortare och meningsbyggnaden enklare. Tidigast märks utvecklingen i skön-
litteraturen, där författare som August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Selma 
Lagerlöf och Pär Lagerkvist gått i spetsen”, skriver Mårtensson (1988:190). 
Förklaringarna till detta är att frekvenserna för bisatser och satsförkortningar 
minskar (Mårtensson 1988:190). Meningsbyggnadens förenkling anses bero 
på talspråkets inflytande över skriftspråket (Mårtensson 1988:191). En annan 
utvecklingstendens är att mer information knyts till enskilda ord, vilket med-
för att andelen långa ord blir högre (Mårtensson 1988:190, 193–194). 
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Utifrån detta kan man kanske förvänta sig att de grafiska meningarna är 
kortare i sena Beskow-texter än i tidiga, likaså att antalet bisatser är lägre, att 
samordningen av satser är vanligare samt att andelen långa ord är högre. 

5.1.2 Övernaturligt och realistiskt 
Man kan alltså misstänka en gradvis språklig förändring under det halvsekel 
Beskow var verksam. Annan variation mellan hennes texter skulle exempel-
vis kunna vara kopplad till litterär genre och innehåll. Inom litteraturveten-
skapen brukar man på barnlitteraturens område räkna med två huvudfåror, 
nämligen sagor och realistiska berättelser, även om inte alla berättelser är 
lika enkla att placera i någon av de två kategorierna eller genrerna (Nettervik 
2002:154–155). Att Beskow rörde sig inom och mellan kategorierna står 
klart för var och en som läser igenom hennes produktion. Betyder det också 
att hon varierade sitt språk beroende på om det förmedlade innehållet var en 
saga eller en realistisk berättelse? Är till exempel adjektiviska beskrivningar 
viktigare i fantasifulla övernaturliga historier än i realistiska berättelser? Är 
det vanligare med utrop och interjektionsfraser i övernaturliga berättelser?  
Är någon av genrerna mer lättläst än den andra (vilket varierande LIX-
värden skulle kunna tyda på)? Och medför den dubbla verkligheten i vissa 
berättelser (naturligt och övernaturligt) att ordvariationen (OVIX) blir större 
än i det realistiska berättandet? För att kunna ta reda på detta behöver man 
först och främst kategorisera Beskows texter med vägledning från litteratur-
vetenskapen. 

Som framgår av avsnitt 4.2.1 kan sagor dels vara folksagor, dels konstsa-
gor.  

Till sagan räknas även den fantastiska berättelsen och science fiction samt 
vissa typer av djurberättelser. Till den realistiska gruppen hör sådana texter 
som med olika medel ger illusion av verklighet, vilket inte behöver innebära 
att de återger en bestämd verklighet. Det gör att genrerna kan vara ganska 
olikartade, såsom den historiska romanen (Ivanhoe), familjeskildringen 
(Unga kvinnor) och äventyrsberättelsen (Skattkammarön). I gränslandet mel-
lan de båda huvudområdena rör sig den litteratur som övervägande hör 
hemma inom det ena området, men som lånat element från det andra.  
(Nettervik 2002:155) 

 
Även Nikolajeva (2004:23) behandlar uppdelningen mellan fantastiska och 
realistiska berättelser, samt framhåller att den realistiska barnlitteraturen är 
högst diversifierad.  

Efter en genomläsning av Beskows texter kan jag konstatera att det ej fö-
refaller besvärligt att etikettera ett antal berättelser som realistiska. Som 
anges ovan kan ju realistiska berättelser vara av mycket skilda slag; huvud-
saken är att de ”ger illusion av verklighet” (Nettervik 2002:155). Till denna 
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kategori räknar jag bland annat historierna i Farmors lapptäcke (1922), där 
en fiktiv farmor berättar för sina barnbarn om hur det var när hon var yngre. 
Till kategorin hör också hela bokserien om tanterna Grön, Brun och Grede-
lin. 

När det gäller att bestämma vilka berättelser som utgör sagor blir det lite 
besvärligare. Det är nämligen erkänt svårt att fastslå vad begreppet saga av-
ser (se till exempel Ehrenberg 2003:51). Jag har här tagit vägledning av 
Nordlinder (1991:25), som i sin avhandling Sekelskiftets svenska konstsaga 
och sagodiktaren Helena Nyblom kommer fram till att en konstsaga bör upp-
fylla följande fem kriterier: 

 
• Vara signerad, dvs. ha publicerats med angivande av författarnamn, pseudonym 

eller signatur.  
• Vara en löpande berättelse skriven på prosa, vilket alltså utesluter såväl bilder-

böcker som verssagor och sagospel. 
• Inte vara längre än att den kan hänföras till kortprosan, dvs. ej gärna över 30 

sidor. 
• Innehålla något övernaturligt inslag eller uppvisa en övernaturlig uppfattning av 

naturen. Begreppet övernaturlig skall fattas i relativt vid bemärkelse, från 
eldsprutande drakar till talande och kännande blåsippor. 

• Ansluta till någon av de tidigare refererade folkliga prosaformerna: undersaga, 
djursaga, skämtsaga, kedjesaga, sägen eller legend eller ha en form som, om 
den ej direkt ansluter till folklig diktning, är accepterad inom det romantiska 
och/eller barnpedagogiska sagoförfattandet. Exempel är de typer som E.T.A. 
Hoffmann och H.C. Andersen utvecklade, t ex sagor om levande, talande ting, 
och vidare naturromantiska sagor och allegorier i den tradition som Tieck m fl 
grundlagt. 
(Nordlinder (1991:25) 

 
Applicerade på Beskows texter ter sig dessvärre en del av dessa kriterier 
problematiska, av skäl jag här ska redogöra för.  

Enligt det andra kriteriet ovan är bilderböcker inte konstsagor, med hän-
visning till att konstsagan måste vara ”en löpande berättelse skriven på 
prosa” (Nordlinder 1991:25). Mot detta vill jag anföra att ungefär hälften av 
Beskows bilderböcker är skrivna just som löpande berättelser på prosa (och 
ungefär hälften som löpande berättelser på vers). Det är därmed svårt att se 
varför bilderböcker generellt borde uteslutas, inte minst som Nordlinder 
(1991:51) annorstädes uppger att sagor kan vara illustrerade. Nikolajeva 
(2000:51–52) uppger för övrigt att sagan är en av de genrer som finns i bil-
derboksform. I min kategorisering av Beskows texter har jag därför inte ute-
slutit bilderböcker överlag från kategorin sagor, men däremot tagit fasta på 
kravet att berättelsen ska förmedla ett sammanhängande skeende. 

 
 
 

51 



Enligt samma kriterium måste en konstsaga vara författad på prosa. Även 
detta önskar jag kommentera. Många av Beskows rimmade bilderböcker 
befinner sig nämligen innehållsmässigt på sagans område, i och med de 
övernaturliga inslagen. Det är ju också fullt möjligt att en rimmad berättelse 
innehåller sådana språkliga drag som litteraturvetare anför som typiska för 
sagogenren; jag tänker närmast på formler, upprepningar och stående epitet 
(Nordlinder 1991:18, 70). Emellertid orsakar detta inget problem i just denna 
studie. Av skäl som anges i inledningen till kapitel 5 har jag begränsat mig 
till berättelser på prosa i undersökningen. Jag har alltså kunnat bortse från de 
rimmade berättelserna och spörsmålet om de kan vara konstsagor eller ej.   

Det fjärde av Nordlinders (1991:25) kriterier, som säger att en konstsaga 
måste innehålla något övernaturligt, förefaller kanske oproblematiskt, men 
orsakar ändå en del gränsdragningsproblem då man beaktar Beskow-
texterna. Här gäller svårigheten berättelser som av innehållsmässiga skäl inte 
kan få sagostatus (det övernaturliga saknas), men som på annat sätt, inne-
hållsligt och/eller språkligt, är så beskaffade att de hamnar i det gränsland 
som Nettervik (2002:155) talar om. Ett exempel är Elsa Beskows först pub-
licerade bok, Sagan om den lilla, lilla gumman (1897), vars titel är en tydlig 
fingervisning om att författaren själv ansåg berättelsen vara en saga. Annat 
som talar för att det handlar om en saga är inledningsformeln Det var en 
gång och de ständiga upprepningarna i texten (Nordlinder 1991:70). Den 
omständighet som så att säga diskvalificerar texten som saga är att den sak-
nar övernaturligt innehåll. Sagan om den lilla, lilla gumman är alltså en text 
som språkligt signalerar att den är en saga, men som innehållsmässigt är 
något annat. I och med att författaren själv betraktat sitt alster som en saga 
kan det bära emot att kategorisera berättelsen annorlunda, men samtidigt blir 
det omöjligt att analysera genrevariation om inte vissa kriterier upprätthålls. 
Gränsdragningsproblem finns också när det gäller berättelser som ”Alltings 
grundorsak” och ”Rutbacka och Randåkra”, utgivna i samlingsvolymerna 
Kistan på herrgårdsvinden (1926) respektive Bubbelemuck (1921). Dessa 
berättelser uppvisar inga övernaturliga fenomen, men framstår inte heller 
som realistiska. Båda historierna utspelar sig i ett obestämbart land och en 
lika obestämbar tid och handlar om kungligheter och undersåtar. Skeendet 
består dessutom av upprepade handlingar och repliker, vilket ju anses typiskt 
för sagogenren (Nordlinder 1991:18, 70). Det framstår som tveksamt att 
kalla berättelserna realistiska. Men de saknar alltså övernaturlig dimension 
och kan därför inte klassas som konstsagor. Denna typ av gränsdragnings-
problem har jag hanterat så, att jag som konstsagor endast räknat sådana 
berättelser som har övernaturliga inslag, utan att fördenskull fastslå att alla 
andra berättelser skulle vara realistiska. 

Så några ord om det femte av Nordlinders (1991:25) kriterier, det som sä-
ger att en saga ska följa någon av vissa etablerade prosaformer, antingen en 
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som återfinns bland folksagor eller en som vunnit acceptans inom konstsago-
författandet. Ska detta krav upprätthållas tycks det krävas grannlaga bedöm-
ningar från berättelse till berättelse, utan möjlighet att undgå subjektiva val. 
Jag har därför funnit det nödvändigt att helt bortse från detta femte kriterium. 
Lösningen kan tyckas otillfredsställande, men alternativet (att subjektivt 
avgöra vad som är accepterat och etablerat) är det likaså. 

Kort sagt har jag följt Nordlinders (1991:25) kriterier med de undantagen 
att jag inte utesluter bilderböcker som konstsagor, samt att jag inte tagit kra-
vet på någon viss prosaform i beaktande. Härav följer, att den grundläggande 
skillnad mellan sagor och realistiska berättelser som jag räknar med, är när-
varon respektive frånvaron av övernaturliga inslag. Då en viss tveksamhet 
råder om var gränsen går för vad som kan anses vara en saga, talar jag fort-
sättningsvis om övernaturliga berättelser, och jämför dessa med de realist-
iska berättelserna. När jag använder beteckningen övernaturliga berättelser 
menar jag inte att hela berättelsen är övernaturlig, utan att den innehåller 
övernaturliga inslag. 

5.1.3 Bilderböcker och andra berättelser 
I avsnittet ovan talar jag om berättelsers innehåll och litterär genre som 
eventuell förklaringsmodell för språklig variation. Det finns dock ett annat 
sätt att kategorisera Beskows texter. Som framgår av avsnitt 4.1.2 skrev hon 
både bilderböcker och andra berättelser, som gavs ut i samlingsvolymer. 
Både bilderböckerna och samlingsvolymerna klassas vid biblioteken som 
”Bilderböcker, småbarnsböcker och sagor” med beteckningen Hcf, med det 
undantaget att enstaka bibliotek gett någon alternativ beteckning åt någon av 
samlingsvolymerna (se LIBRIS sökkatalog). Trots att båda textkategorierna 
hör hemma bland bibliotekens ”småbarnsböcker” finns vissa faktorer som 
kan tänkas förklara språklig variation; dessa presenterar jag i de följande 
avsnitten. 

5.1.3.1 Bilderböcker och andra (illustrerade) småbarnsböcker 
Den moderna bilderboken föddes under det sena 1800-talet, ungefär samti-
digt som filmen och serierna, även om det funnits olika typer av förlagor till 
bilderboken (Rhedin 2001:26–50, 61, 210).  

Mählqvist (1977:106) definierar bilderboken som en högst 64 sidor lång 
bok som är illustrerad på åtminstone varannan sida. Rhedin (2001:12) å sin 
sida menar att ”det inte finns några entydiga formella eller innehållsliga kri-
terier för vad som skall gälla som bilderbok. Det finns bara många olika 
slags bilderböcker eller böcker med många bilder i, som man känner igen på 
deras utsida: deras påkostade yttre och deras begränsade sidomfång.”  
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Inom Beskows produktion kan det knappast uppfattas som problematiskt 
att skilja ut 29 böcker som just bilderböcker. Med minst en färgillustration 
per uppslag skiljer sig bilderböckerna tydligt från de samlingsvolymer som 
på sin höjd har enstaka svartvita illustrationer. Också formatet är annorlunda. 
Bilderböckerna är helt enkelt större än de andra böckerna, om än inte tjock-
are (att Bonniers på sistone återutgivit vissa av bilderböckerna i miniformat 
är en annan sak).  

Bilderboken behandlas ofta som en särskild genre inom barnlitteraturen, 
men i Bilderbokens pusselbitar visar Nikolajeva (2000:48–57) att den stora 
floran av bilderböcker i själva verket representerar en rad olika genrer. Hon 
nämner ABC-böcker och räkneböcker, illustrerad poesi, sagor, fantasy, var-
dagsberättelser, äventyr, historiska berättelser, djurberättelser samt berättel-
ser om leksaker och levande föremål. Många av dessa genrer finns naturligt-
vis även i andra böcker än bilderböcker. 

Typiskt för bilderboken är att berättandet sker genom både text och bild 
(Rhedin 2001:13, 19, 124, 209–210, Westin 1991:52). Rhedin (2001:60–61) 
skriver: ”Den moderna bilderboken är från början ett bimedialt fenomen, en 
konstart för sig, där narrationen sker både i text och bild. Det specifikt ’bil-
derboksmässiga’ är resultatet av relationen mellan dessa storheter, som båda 
är nödvändiga för att (den nya) berättelsen ska fullbordas.” Om samspelet 
mellan text och bild skriver hon: ”Bilden bekräftar och förstärker visuellt det 
texten berättar i en på samma gång utvidgande och insnävande rörelse, me-
dan texten fokuserar och dirigerar vår uppmärksamhet i bilden och laddar 
bilden med mer preciserade innebörder” (Rhedin 2001:84). Westin 
(1991:60) påpekar att det som utelämnas i både text och bild också kan vara 
viktigt för berättelsen. Nikolajeva (2000:22) skiljer mellan fem olika typer 
av bilderböcker. I en symmetrisk bilderbok säger ord och bild ungefär 
samma sak, medan en kompletterande bilderbok innehåller ord och bilder 
som står i ett kompensatoriskt förhållande till varandra. I en expanderande 
eller förstärkande bilderbok förstärks orden av bilderna; här kan man inte 
förstå texten utan bilderna. I en kontrapunktisk bilderbok ifrågasätter ord och 
bilder varandra, och varken orden eller bilderna kan förstås för sig. I en mot-
stridig eller ambivalent bilderbok råder full konflikt mellan ord och bild; 
dessa stämmer inte överens. Beskows bilderböcker är enligt Nikolajeva 
(2000:46) ofta expanderande: ”de utgår från texten, men berättar betydligt 
mer”. 

Vad skulle då bildberättandet kunna lämna för språkliga avtryck i texter-
na? Hallberg (1991:71) skriver att ”[r]umsskildringen […] är en scen mot 
vars fond berättelsen utspelas utan att stoppas upp av omständliga om än 
vackra beskrivningar”. Det som förmedlas genom bilderna skulle alltså onö-
diggöra vissa saker i texten. Hon framhåller att bilderna kan vara mycket 
detaljerade, och nämner Elsa Beskows illustrationer som exempel (Hallberg 
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1991:71). Även Nikolajeva (2000:124) nämner Beskows noggranna mil-
jöskildring i bild. 

En grundläggande skillnad mellan Beskows bilderböcker och hennes öv-
riga berättelser är alltså att berättandet i bilderböckerna sker både genom text 
och bild, på ett sätt som inte har någon motsvarighet i de andra texterna. 
Man anar att detta samspel mellan text och bild kan få språkliga konsekven-
ser, exempelvis när det gäller de nämnda beskrivningarna, som skulle kunna 
bli överflödiga då bilderna talar. 

5.1.3.2 Målgruppens ålder – varierande eller ej? 
Både Beskows bilderböcker och samlingsvolymerna med andra berättelser 
klassificeras vid biblioteken som småbarnsböcker med beteckningen Hcf (se 
LIBRIS sökkatalog). Får man tro vissa referenser är det ändå möjligt att 
koppla de två textkategorierna till delvis olika åldersgrupper.  

Rhedin (2001:18) uppger att bilderboken ofta får benämningen ”det lilla 
barnets första litteratur” när den ska definieras. Hon skriver också att mycket 
stora och mycket små böcker sammankopplas med de minsta barnen, medan 
böcker i mellanstorlek uppfattas som mer komplicerade till sitt innehåll 
(Rhedin 2001:146–147). Bolin, Zweigbergk & Ørvig (1966:15–16) presente-
rar ett läsåldersschema i verket Barn och böcker. Enligt detta schema är bil-
derböcker ämnade för åldern två till fem år, och bilderböcker ”av längre 
slag” för åldern sex till åtta år. Beskows bilderboksproduktion omfattar både 
kortare och längre berättelser, och fördelar sig alltså på två ålderskategorier. 
Till den senare ålderskategorin passar även vad författarna kallar läsa-själv-
böcker (Bolin, Zweigbergk & Ørvig 1966:15–16). En särskild boklista inne-
håller exempel på sådana böcker (Bolin, Zweigbergk & Ørvig 1966:70). Här 
listas bland annat Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga. Jag nämner denna 
titel eftersom den vid en snabb genomläsning verkar hålla ungefär samma 
svårighetsgrad som många av de Beskowberättelser som publicerades i sam-
lingsvolymer. 

Man kan med andra ord säga, att Beskows bilderböcker och övriga berät-
telser delvis men inte helt överlappar varandra i fråga om målgruppens ål-
dersspann. Eventuell språklig variation mellan textkategorierna skulle alltså 
kunna förklaras som ett resultat av att författaren vänt sig till olika åldrar. 
Om man exempelvis hittar färre bisatser och ett lägre LIX-värde i bilder-
böckerna, kan detta tyda på åldersanpassning. 

Nikolajeva (2000:263) invänder dock kraftfullt mot synen på bilderböcker 
som småbarnsböcker. En bilderbok kan vara ”enkel” och rikta sig till de 
minsta, men den kan också vara oerhört komplex och fungera en bra bit upp 
i åldrarna. Om detta gäller de språkliga variabler som undersöks i förelig-
gande arbete kan man alltså inte förklara variation mellan bilderböcker och 
övriga berättelser med ålder.  
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5.1.3.3 Högläsning eller tyst läsning 
Förutom samspelet mellan text och bild kännetecknas bilderboken av att den 
har ”dubbla adressater” (Rhedin 2001:136). Barnet är den primära adressa-
ten, men berättaren vänder sig också till den vuxne som högläser boken för 
barnet (Nikolajeva 2000:265, Rhedin 2001:136–137). Bilderböcker högläses 
alltså normalt av vuxna för mycket unga åhörare. I vilken utsträckning Be-
skows andra berättelser har höglästs genom åren är däremot svårare att säga. 
Kanske har barn ibland lyssnat till dessa berättelser, ibland läst dem själva. 
Att texten har en mer framträdande roll än bilderna tyder på att berättelserna 
i fråga vänder sig till något äldre barn, som mycket väl kan ha börjat läsa på 
egen hand. Frågan kompliceras av det faktum att högläsningen var mer ut-
bredd en gång i tiden (Ong 2003:180), och att det inte säkert går att fastslå 
när detta upphörde (Lagerholm 2013:19). Tiden kring sekelskiftet 1900 
nämns dock som en möjlig brytningstid av olika källor (Lagerholm 2013:30, 
Melander 2001:95–96, Ong 2003:180). Josephson & Melander (2003:145) 
skriver att den tysta läsningen utvecklades från 1800-talets andra hälft. 

Hur som helst räknar jag med att Beskow medvetet skrev för en högläs-
ningssituation då hon skapade sina bilderböcker. Det är då rimligt att tänka 
sig att hon velat få texterna att ”låta bra”, det vill säga anpassat språket för 
själva högläsningen. När det gäller de mindre illustrerade berättelserna får 
man anta att målgruppens ålder spelar roll för den språkliga nivån, men det 
förefaller inte lika säkert att språket anpassats för högläsning.  

Vad kan man då säga om högläsningsspråket? Körling (2012:6) betonar 
att det är frågan om ett skriftspråk: ”Vi talar och lyssnar oss in i skriftsprå-
ket.” Vidare skriver hon: ”Att högläsa är att ge röst åt det som är skrivet, att 
förändra sin röst från talspråk till skriftspråk. En högläsare artikulerar skri-
ven text. Att artikulera skriven text är något annat än att tala… Då vi höglä-
ser ändrar vi röst och får en berättarröst. Vi sänker rösten en aning. Vi får en 
textläsarröst. Den rösten gör varje ord tydligt. Varje ord kan urskiljas” 
(Körling 2012:19). Denna synvinkel är naturligtvis relevant, men är det inte 
tänkbart att det skrivna språket har anpassats just med tanke på att det ska 
framföras muntligt? Melander & Josephson (2003:241) skriver att man kan 
”misstänka att om den kommunikativa praktik som hör till en text till stora 
delar är muntlig, dvs. om texten är bunden till muntlig kommunikation ex-
empelvis genom att vara avsedd att högläsas, så kan det också förklara vissa 
textlingvistiska och stilistiska egenskaper i texten”, vidare att det ”förefaller 
[…] rimligt att tänka sig att högläsning gynnar texter med muntliga drag” 
(Melander & Josephson 2003:243). I så fall kan man förvänta sig att Be-
skows bilderböcker uppvisar muntliga stilmarkörer. Det är fullt möjligt men 
inte lika självklart att detsamma gäller för hennes övriga berättelser. ”Tyst 
läsning eller åtminstone texter som är avsedda för och anpassade till tyst 
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läsning ökar graden av skriftspråklighet”, som Lagerholm (2013:19) påpe-
kar. 

5.2 Urval 
Det finns alltså olika faktorer som skulle kunna förklara språkliga skillnader 
mellan Beskows prosatexter. Vid urvalet av material till undersökningen har 
jag tagit hänsyn till detta, dels för att underlaget ska vara representativt då 
jag räknar ut genomsnittsvärden och gör jämförelser med andra material, 
dels för att jag vill undersöka om det finns (signifikanta) skillnader mellan 
olika delar av Beskow-materialet. Jag skiljer dels mellan berättelser med 
respektive utan övernaturligt innehåll, dels mellan bilderböcker och berättel-
ser med enstaka eller ingen illustration. Varje kategori har i min undersök-
ning fått representeras av fyra texter, och varje text ingår i två kategorier, 
vilket syns i tablå 1. Dessutom är texterna valda från olika tidpunkter, så att 
utvecklingen över tid fångas. När det gäller bilderböckerna har jag försökt 
välja sådana som är mycket kända. Eftersom Beskows produktion är stor 
skulle dock andra texter ha kunnat komma i fråga, både i fråga om bilder-
böcker och övriga berättelser.  
 
Tablå 1. Texter som ingår i undersökningen 

INNEHÅLL BILDERBOK 
BERÄTTELSE MED 
ENSTAKA ELLER  
INGEN ILLUSTRATION 

 
Övernaturligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realistiskt 
 
 
 
 
 
 
 

Olles skidfärd 
(1907) 
1 847 ord 
 
 
Solägget 
(1932) 
1 480 ord 
 
Pelles nya kläder 
(1912) 
368 ord 
 
Petters och Lottas jul 
(1947) 
3 379 ord 
 

 
När stora blåbärsberget 
kom till stan 
(1919) 
2 560 ord 
 
Jon Blunds paraply 
(1944) 
842 ord 
 
Farmors första sidenklänning 
(1922) 
1 090 ord 
 
Den sönderslagna  
mjölkflaskan 
(1954) 
1 949 ord 
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Berättelsen ”När stora blåbärsberget kom till stan” är hämtad från sam-
lingsvolymen Muntergök (1919), ”Jon Blunds paraply” från Det hände en 
gång (1944), ”Farmors första sidenklänning” från Farmors lapptäcke (1922) 
och ”Den sönderslagna mjölkflaskan” från Den lilla vävaren (1954). Totalt 
består materialet av 13 515 ord. Jag använder texten från förstaupplagan av 
varje bok. I följande avsnitt ges en kort översikt över texterna i undersök-
ningen. 

5.2.1 Olles skidfärd 
Olles skidfärd är en bilderbok som först utkom 1907, på Wahlström & 
Widstrand. Texten är 1 847 ord lång. Förutom omslagsbilden innehåller 
boken 15 stora färgillustrationer och några mindre svartvita bilder. 

När Olle fyller sex år får han ett par nya skidor av sin far. Han ger sig ut 
på skidfärd i skogen och får vara med om ett riktigt äventyr där han träffar 
Farbror Rimfrost, gumman Tö, Kung Vinter med flera. På julafton får Olle 
ett par skridskor, och han förstår att det är Farbror Rimfrost som har lämnat 
dem.  

5.2.2 Pelles nya kläder 
Pelles nya kläder är en bilderbok som först kom ut på Axel Eliassons konst-
förlag 1912. Texten är 368 ord kort. Förutom omslagsbild och baksidesbild 
innehåller boken 18 färgillustrationer. 

När Pelle vuxit ur sina kläder får han själv arbeta och ta ansvar för att få 
nya. Han klipper av ullen på sitt lamm och ber sedan olika vuxna personer 
om hjälp med att förvandla ullen till kläder. I gengäld utför han olika uppgif-
ter som de vuxna behöver hjälp med. När kläderna är färdiga tackar Pelle 
lammet. 

5.2.3 När stora blåbärsberget kom till stan 
Konstsagan ”När stora blåbärsberget kom till stan” är publicerad i sagosam-
lingen Muntergök, som 1919 utkom för första gången, på Åhlén & 
Åkerlunds förlag. Sagan består av 2 560 ord och har en svartvit illustration. 

Greta önskar att alla barn i stan ska få uppleva ett riktigt blåbärsberg. Där-
för springer bergtrollet till stan med berget och Greta på sin rygg. Men 
stadsmänniskorna kan inte handskas med ett vilt berg. Än vill de spränga 
bort berget, än skräpar de ner. Till slut beger sig bergtrollet tillbaka till sko-
gen, med berget och Greta på ryggen. 
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5.2.4 Farmors första sidenklänning 
”Farmors första sidenklänning” är en berättelse som finns publicerad i boken 
Farmors lapptäcke, först utgiven 1922 på Åhlén & Åkerlund. Texten består 
av 1 090 ord och saknar illustrationer. 

Farmor berättar för sina barnbarn om sin allra första sidenklänning. När 
hon olovandes ger sig ut på äventyr en kväll förstör hon klänningen. Straffet 
blir att hon inte får någon ny klänning, utan måste hålla till godo med en 
gammal urtvättad och urvuxen sådan på julens alla bjudningar! 

5.2.5 Solägget 
Bilderboken Solägget utkom för första gången 1932 på Albert Bonniers för-
lag och innehåller en text på 1 480 ord.  Boken har tolv stora färgillustration-
er och ungefär lika många mindre, svartvita illustrationer. En av färgillustra-
tionerna används också som omslagsbild. 

Denna konstsaga utspelar sig i skogen med en älva i huvudrollen. I sko-
gen har en pojke tappat en apelsin. Älvan hittar den och tror att den är ett ägg 
som solen har tappat. Hon berättar nyheten om solägget för sina vänner i 
skogen. Bofinken förklarar att det stora gula klotet alls inte är något solägg 
utan en apelsin. Vännerna skaffar små gräsrör och smakar på den goda 
drycken.  

5.2.6 Jon Blunds paraply 
”Jon Blunds paraply” är en berättelse som ingår i samlingsvolymen Det 
hände en gång, som utkom på Albert Bonniers förlag 1944. Berättelsen in-
nehåller 842 ord och har en svartvit illustration. 

En kall vinternatt återvänder ett dött barn till jorden för att trösta sin mor, 
som ligger sömnlös och tänker på barnet hon förlorat. I detta ärende får den 
lille låna Jon Blunds paraply. Gossen ger sin mor en dröm där de två är till-
sammans i landet där gossen numera bor. Han försäkrar att de snart kommer 
att ses igen. 

5.2.7 Petters och Lottas jul 
Petters och Lottas jul är en bilderbok som först utkom 1947 på Albert Bon-
niers förlag. Detta är den femte boken som handlar om tant Grön, tant Brun, 
tant Gredelin, farbror Blå och barnen Petter och Lotta. Tidigare titlar är Tant 
Grön, tant Brun och tant Gredelin (1918), Tant Bruns födelsedag (1925), 
Petter och Lotta på äventyr (1929) och Farbror Blås nya båt (1942). Texten 
omfattar 3 379 ord. Förutom omslagsbilden innehåller denna bilderbok 17 
stora färgillustrationer och också en mängd mindre, svartvita bilder. 
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Petter och Lotta firar sin första jul hos tanterna. De blir nyfikna på jul-
bocken, och under året som följer ger de sig ut för att leta efter honom. När 
de träffar på en kolare i skogen tror de att de har hittat rätt, och kolaren spe-
lar med. Först när det blir jul igen går det upp för barnen att det nog inte 
finns någon julbock.  

5.2.8 Den sönderslagna mjölkflaskan 
”Den sönderslagna mjölkflaskan” är en berättelse som finns publicerad i 
boken Den lilla vävaren, postumt utgiven 1954 på Albert Bonniers förlag. 
Texten omfattar 1 949 ord och saknar illustrationer. 

Lilla Gretas mjölkflaska går i kras. En äldre herre erbjuder sig att köpa en 
ny flaska mjölk. Men först måste de göra sig av med glasbitarna, något som 
är lättare sagt än gjort. Till sist skickar de i väg dem i ett paket på posten. 
När de går hem till Greta med en ny mjölkflaska blir glädjen stor, för det 
visar sig att mannen är mammas släkting från Amerika. Paketet returneras 
till avsändaren, och till slut kan de kasta glasbitarna i sopnedkastet. 

5.3 Sammanfattning 
Beskows produktion är rikt varierad, vilket avspeglar sig i mitt urval av 
material. I undersökningen ingår såväl övernaturliga som realistiska berättel-
ser, och såväl bilderböcker som berättelser med färre illustrationer. Dess-
utom har jag hämtat materialet från olika tidsperioder, då Beskow skrev un-
der ett halvt sekel. De berättelser jag valt att undersöka är Olles skidfärd 
(1907), Pelles nya kläder (1912), ”När stora blåbärsberget kom till stan” 
(1919), ”Farmors första sidenklänning” (1922), Solägget (1932), ”Jon 
Blunds paraply” (1944), Petters och Lottas jul (1947) och ”Den sönder-
slagna mjölkflaskan” (1954). 
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6 En kvantitativ metod 

Det material som presenterats i närmast föregående kapitel vill jag analysera 
på två sätt. Dels vill jag jämföra det med andra material, dels vill jag under-
söka den inbördes variationen mellan Beskows texter. I det här kapitlet går 
jag igenom metoden för undersökningen.  

6.1 Undersökningsområden och kodning 
För att kunna jämföra Beskows texter med andra material har jag valt en 
kvantitativ metod som ger precisa resultat lämpade för just jämförelser. Jag 
har fokuserat på grammatik och läsbarhet, inte för att dessa områden är de 
enda intressanta utan snarare för att det finns tidigare forskningsresultat att 
jämföra mina resultat med. På liknande sätt har Ledin (2001:121) resonerat i 
sin undersökning av veckopressens föregångare. 

Det kvantitativa angreppssättet kan motiveras på flera sätt. För det första är 
det ett sätt att objektivera de iakttagelser och tolkningar som gjorts i närläs-
ningarna. Det visar vilka språkliga likheter och skillnader det finns mellan 
olika texter, genrer och tidskrifter. För det andra möjliggör det jämförelser 
med andra undersökningar inom projektet Svensk sakprosa. I en rad under-
sökningar görs liknande kvantifieringar. […] För det tredje kan de kvantita-
tiva beräkningarna visa på språkliga egenskaper som inte uppmärksammats i 
närläsningarna. (Ledin 2001:121) 

 
I analysen har jag inkluderat en rad undersökningsområden, varav många är 
intressanta för att de anses skilja tal från skrift vad gäller precision, komplex-
itet, informationstäthet, koncentration, personlig närvaro, struktur eller in-
formationens fragmentariska eller integrerade art (se Lagerholm 2008:180–
191). Spänningsfältet mellan muntlighet och skriftlighet är viktigt i min stu-
die, eftersom Beskows berättarspråk åtminstone i fallet med bilderböckerna 
är tänkt för högläsning (se avsnitt 5.1.3.3). Man kan fråga sig om detta på-
verkat stilen i muntlig riktning, för att texten ska ”låta bra”. Andra under-
sökningsområden är intressanta för att de avslöjar hur Beskow varierat sitt 
berättarspråk, eller för att de ger en uppfattning om hur pass lätt- eller svår-
lästa hennes texter är. 
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Jag har alltså eftersträvat att mäta sådana språkliga variabler som gör att 
resultaten kan jämföras med resultat från tidigare studier. Men jag har också 
lyft fram vissa områden som förefaller stilistiskt relevanta, även om det end-
ast finns enstaka lämpliga studier att jämföra med; detta gäller till exempel 
adjektivens funktioner och ordvariationsindex (OVIX). 

För att kunna analysera språket i de åtta texterna har jag skrivit in dem i 
Excel och sedan kodat dem ord för ord, mening för mening etc. utifrån prin-
ciperna i Loman & Jörgensens (1971) Manual för analys och beskrivning av 
makrosyntagmer samt Telemans (1974) Manual för grammatisk beskrivning 
av talad och skriven svenska. Jag har i och med det följt samma analysprin-
ciper som gäller i en rad av de jämförelsematerial jag hänvisar till. På ett par 
områden har jag dock huvudsakligen konsulterat Svenska Akademiens 
språklära (Hultman 2003). Det gäller för det första bisatstyper. Här gör 
Hultman (2003:282–289) en indelning i färre kategorier än Teleman 
(1974:169–183, 252), vilket visat sig vara att föredra, då vissa frekvenser 
annars skulle bli mycket låga. Även när det gäller adjektivens funktioner har 
jag följt Hultmans (2003:222) indelning. Läsbarhetsindex har jag räknat 
fram enligt anvisningar i Björnsson (1968:44–47) och ordvariationsindex 
enligt instruktion i Hultman (1994). 

Då Beskow-texterna är olika långa är det hela tiden genomsnittliga värden 
jag beräknar och redovisar. Detta medför naturligtvis, som Leech & Short 
(2007:57) påpekar, att viktig variation inom materialet kan döljas. Jag kom-
penserar för detta på två sätt. För det första beräknar jag standardavvikelsen 
för olika textkategorier inom Beskow-materialet och kommenterar enskilda 
texter där detta är befogat. För det andra genomför jag en klusteranalys, där 
varje text framträder för sig. 

6.1.1 Ordklasser 
Till att börja med har jag studerat hur ordförrådet är sammansatt, det vill 
säga hur stora de olika ordklasserna är. Inte minst har jag varit intresserad av 
att beräkna N/V-kvoten. 

6.1.1.1 N/V-kvot 
En fråga kopplad till ordklassfördelning som brukar tilldra sig särskilt in-
tresse är proportionerna mellan substantiv och verb. En nominal stil utmärks 
av hög N/V-kvot och verbal stil av låg sådan (Lagerholm 2008:107–109). 
”Spontant tal brukar ha en N/V-kvot på enbart några tiondelar, enklare texter 
drygt 1 och bruksprosatexter mellan 1,5 och 2. Vissa mycket informa-
tionstäta texter kan ha en N/V-kvot över eller mycket över 2, till exempel 
artiklar i uppslagsverk” (Lagerholm 2008:133). Jag beräknar N/V-kvoten för 
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att se om Beskow i just detta avseende var influerad av det talade språket när 
hon skrev. 

6.1.1.2 Ordklassfördelning 
Ordklassfördelningen kan vara stilistiskt relevant på lite olika sätt. N/V-
kvoten, som jag skriver om i föregående avsnitt, är ett tydligt exempel, men 
det finns fler. En låg adjektivfrekvens kan tyda på att beskrivningar förmed-
las genom bilderna i stället för språket, och en riklig användning av kon-
junktioner anses typisk för talspråket (Lagerholm 2008:187, 190). 

Jag urskiljer 14 ordklasser som beskrivits i Teleman (1974:212–244): 
substantiv, pronomen, räkneord, adjektiv, verb, particip, adverb, preposition-
er, infinitivmärken, konjunktioner, subjunktioner, interjektioner, ord i idiom 
samt obestämbar ordklass. Följande exempel ur materialet får illustrera de 
ordklasser som kan bjuda på problem vid klassificeringen (min fetstil i cita-
ten). 

Obestämda artikeln klassas som räkneord av Teleman (1974:229). 

Räkneord 
Det var en gång en liten älva, som bodde i ett ihåligt träd i skogen.  
(Solägget) 

 
Med några få undantag klassas adjektiv med adverbiell användning som just 
adjektiv av Teleman (1974:230). 

Adjektiv 
Tanterna höll på och gjorde rent överallt, och jämt var Prick och barnen i 
vägen. (Petters och Lottas jul) 

 
Distinktionen mellan perfekt particip och adjektiv görs med hjälp av en rad 
kriterier (Teleman 1974:230). Viktigt för mitt material är regeln att ett ord 
klassas som perfekt particip om är följt av det aktuella ordet kan ersättas 
med har följt av passivum (om verbet är transitivt). 

Particip 
Och tant Gredelin berättade, att julbocken var en förtrollad prins, som bodde 
i skogen och blev förvandlad till julbock för var julafton.  
(Petters och Lottas jul) 

 
Vissa ord ingår i idiom. ”Med idiom avses här en flerordsgrupp som i vä-
sentliga hänseenden liknar lexikonord. Den idiomatiska ordgruppen är så 
lexikaliserad att dess helhetsbetydelse inte kan beräknas utifrån kännedomen 
om vad vart och ett av dess ord betyder i andra sammanhang. […] Den se-
mantiska enheten ger utslag syntaktiskt: ordgruppen är fix, dvs eventuella 
substantiv och adjektiv i den kan inte ta andra bestämningar än dem som 
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eventuellt redan ingår i ordgruppen, någon inre böjning förekommer i prin-
cip inte” (Teleman 1974:212). Det första ordet i idiomet får en ordklassbe-
teckning som stämmer med hela idiomet, och de följande orden i idiomet 
betecknas som ord i idiom. Så klassas till exempel god i god dag som inter-
jektion, medan dag får beteckningen ord i idiom. Teleman (1974:214–217) 
tillhandahåller listor med vanliga idiom som kommit till användning i min 
analys. 

Ord i idiom 
– God dag Jon Blund, sa en klar liten röst. (Jon Blunds paraply) 

 
Initialt Vad i utrop analyseras, i enlighet med som i utropssatser (Teleman 
1974:247), som obestämbar ordklass. 

Obestämbar ordklass 
Ack, vad det var mycket roligheter på de marknaderna!  
(Farmors första sidenklänning) 

 

6.1.1.3 Adjektivens funktioner 
Frågan om adjektivens funktioner är kopplad till diskussionen om muntliga 
och skriftliga drag; utbyggda nominalfraser associeras ofta med en planerad, 
skriftlig stil, medan högertyngd (som uppstår vid predikativ användning) 
anses typisk för en mer oplanerad, muntlig stil (Lagerholm 2008:115–116, 
190–191).  

Vid analysen har jag utgått från Hultmans (2003:222) analysmodell för 
adjektivens funktioner. I materialet förekommer adjektiv i fyra olika funk-
tioner: attribut, predikativ, huvudord i nominalfras samt adverbial. Vid jäm-
förelsen mellan Beskow och andra material (i kapitel 7) redovisar jag endast 
attributiv och predikativ funktion, eftersom det bara finns uppgifter om dessa 
funktioner i jämförelsematerialen. I underlaget till kapitel 9, där variationen 
mellan Beskows texter analyseras, har jag däremot med alla fyra funktioner-
na. Här följer några exempel (min fetstil):  

Attribut 
NÄR Olle fyllde sex år, fick han ett par nya skidor af Far. (Olles skidfärd) 

Predikativ 
Och lammets ull blev så lång, så lång, men Pelles rock blev bara kortare! 
(Pelles nya kläder) 

Huvudord i nominalfras 
– Men du kommer ju själv hit ner varenda natt, sa den lille.  
(Jon Blunds paraply) 
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Adverbial 
Och Prick ville nödvändigt baka med, därför fick han en liten degklimp han 
också. (Petters och Lottas jul) 

6.1.2 Syntax 
De flesta variabler i undersökningen är syntaktiska. Jag presenterar dem här 
med motiveringar till varför de ingår i undersökningen samt exempel ur 
materialet. 

6.1.2.1 Grafiska meningar 
Meningslängden brukar anses relevant för stilen, men det kan diskuteras på 
vilket sätt. Traditionellt anses längre meningar höra till (det formella) skrift-
språket, medan meningsfragment och ellipser skulle vara typiska för talsprå-
ket (Lagerholm 2008:190–191). Med tanke på att meningslängden generellt 
blev kortare under 1900-talets gång kan man tänka sig att Beskows meningar 
är jämförelsevis långa (Mårtensson 1988:190). 

Jag redovisar meningslängden i texterna som ord per grafisk mening. Med 
grafisk mening avses ”en sekvens som börjar med stor bokstav och slutar 
med stort skiljetecken (punkt, frågetecken eller utropstecken samt kolon)” 
(Teleman 1974:255). Specialfall i mitt material är anföringar av frågor eller 
utrop som i följande exempel. I sådana fall räknar jag anföring och anförd 
sats till en och samma grafiska mening. 

 
Vad är det för folksamling här? frågade gamla Krokrot. (Solägget) 
 
Det är fegt att skvallra, det är fegt att skvallra! ropade Kotte. (Solägget) 
 

Jag undersöker också hur pass vanligt det är att konjunktioner inleder gra-
fiska meningar. Det finns en uppfattning att meningar som börjar med Och 
är ett talspråkligt fenomen, och rent generellt är samordning något som för-
knippas med talspråket (Lagerholm 2008:126–127, 186–187, 190). Därför är 
konjunktioner i början av meningar stilistiskt relevanta. 

6.1.2.2 Makrosyntagmer 
En analys av makrosyntagmer kan avslöja mycket om hur en författare varie-
rar sitt språk, vilket naturligtvis är relevant för stilen. Jag har därför segmen-
terat de åtta texterna i makrosyntagmer enligt anvisningar i Loman & Jör-
gensen (1971:18–35) och Teleman (1974:244–252). Därefter har jag räknat 
ut hur många ord det går på en makrosyntagm, hur många makrosyntagmer 
det går på en grafisk mening och hur vanliga de olika typerna av makrosyn-
tagmer är. På så sätt har jag fått upplysning om hur Beskow packar sin in-
formation, men också om hur hon varierar sina meningar på olika sätt. 
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Jag urskiljer sju kategorier av makrosyntagmer som beskrivs i Teleman 
(1974:244–252): påståenden, frågor, imperativ, utrop, tilltalsfraser, interjek-
tionsfraser och meningsfragment.4 Följande exempel får illustrera de olika 
makrosyntagmtyperna (min fetstil):  

Påståenden 
Första året Petter och Lotta bodde hos tant Grön, tant Brun och tant Gre-
delin kunde de inte förstå vad det var för hemligheter som tanterna höll på 
med före jul. (Petters och Lottas jul) 

Frågor 
– Har farbror kommit ända från Amerika för att leta rätt på henne? sa 
Greta. (Den sönderslagna mjölkflaskan) 

Imperativ 
”Snälla Mormor, spinn garn av den här ullen!” (Pelles nya kläder) 

Utrop 
Oj, ett sånt stort ägg, tänkte hon. (Solägget) 

Tilltalsfraser 
’Vad tar du dig till, barn!’ ropade tant Henriette, förfärad över det öppna 
fönstret. (Farmors första sidenklänning) 

Interjektionsfraser 
– Hurra, det är inget solägg, det är en fotboll! (Solägget) 

Meningsfragment 
Och så in till Mor: ”Mor, Mor, får jag åka ut i skogen nu genast?”  
(Olles skidfärd) 

 
Följande uttryck har analyserats som två makrosyntagmer: 

…passa på du ǀ och använd dina skidor… (Olles skidfärd) 

Var så god ǀ och sitt ner nu… (Petters och Lottas jul) 

6.1.2.3 Bisatser 
Underordning brukar förknippas mer med skriftspråket än med talspråket 
(Lagerholm 2008:127). Därför är en analys av bisatsanvändningen motiverad 
om man vill ta reda på hur Beskow förhåller sig till polerna muntlighet och 
skriftlighet. 

4 Ingen distinktion görs mellan primära och underordnade tilltalsfraser i min studie, då jag 
uppfattar att detta inte gjorts i jämförelsematerialen Mumin (Helenelund 1985:56–61, 63–65) 
och de barn- och ungdomsböcker Lundqvist (1992:45–48, 216) analyserat. 
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Jag har utgått från Hultman (2003:282–289) i analysen och beräknat hur 
frekventa bisatserna är per grafisk mening, per makrosyntagm och per tusen 
ord.5 Jag har också studerat om de är direkt underordnade huvudsatsen 
(förstagradsbisatser) eller om de är underordnade någon annan bisats (and-
ragradsbisatser och så vidare). Man kan urskilja upp till fyra grader av bisat-
ser i materialet. 

Vidare har jag tagit reda på vad det finns för olika typer av bisatser i tex-
terna. Klassificeringen är, som ovan nämnts, gjord med hjälp av Hultman 
(2003:282–289). Skälet till att jag inte följt Telemans (1974:169–183, 252) 
analysmodell är, att den för min undersökning verkar onödigt finmaskig. En 
del kategorier skulle då riskera att bli väldigt små i mitt material, och jag har 
sett det som mer angeläget att finna huvudtendenser än att få fram många 
låga frekvenser. Detta medför emellertid, att jag inte kunnat jämföra Be-
skows bisatstyper med de mer detaljerade och formbaserade resultaten från 
Jörgensen (1978), Lundqvist (1992:102–109, 238) och Westman (1974:134–
139). Däremot finns min indelning med då variationen mellan Beskows tex-
ter analyseras i kapitel 9. 

Jag skiljer, i enlighet med Hultman (2003:282–289), mellan attributiva, 
nominala och adverbiella bisatser. Exempel ur materialet följer här (min 
fetstil): 

Attributiv bisats 
Pelle hade ett lamm, som han skötte själv och som var alldeles hans eget. 
(Pelles nya kläder) 

Nominal bisats 
Och inte heller kunde de förstå varför det skulle vara så mycket stök före 
jul. (Petters och Lottas jul) 

Adverbiell bisats 
Nu förstår jag, tänkte hon, stackars solen har tappat sitt ägg och kan inte 
hitta det för att molnen är i vägen! (Solägget) 

6.1.2.4 Fundament 
En analys av fundamenten ingår här dels för att fundamentlängden är ett 
mått på vänstertyngden i texterna (något som kan kopplas till resonemanget 
om muntlighet och skriftlighet; se Lagerholm 2008:190–191), dels för att 
användningen av olika satsdelar i fundamentet har betydelse för hur pass 
varierad meningsbyggnaden i en text kan anses vara.  

5 Beräkningen av antalet bisatser per grafisk mening finns dock bara med i underlaget till 
kapitel 9, där Beskows texter jämförs inbördes, detta i och med att jämförbara resultat saknas 
för jämförelsematerialen. 
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I fundamentsanalysen har jag inkluderat alla grafiska meningar som kan 
ha fundament. Jag har med andra ord uteslutit imperativsatser och rogativa 
huvudsatser. Jag har även uteslutit anföringssatser (se exemplet nedan); an-
förda satser finns alltså inte med bland de fundament jag analyserar.  

– Du är en riktigt stygg gosse, sa älvan förtretad. (Solägget) 
 

När det gäller satsdel i fundament urskiljer jag hela sju typer: subjekt, objekt, 
prepositionsobjekt,6 subjektspredikativ, satsadverbial, innehållsadverbial och 
satsfläta. Detta är en förenkling av Telemans (1974:37–38) modell, som 
rymmer många fler kategorier. Materialet innehåller en handfull fundament 
som rymmer två satsdelar, exempelvis ett subjekt och ett adverbial. I sådana 
fall har jag klassat fundamentet som subjektsfundament. Ett exempel är (min 
fetstil): 

…jag riktigt skäms att berätta vilken stygg liten flicka jag varit!  
(Farmors första sidenklänning)  

6.1.2.5 Dubbel satsdel 
Dubblering av satsdelar har analyserats i enlighet med Teleman (1974:116–
118) och ingår i min analys eftersom de anses stilistiskt intressanta, särskilt 
som talspråksmarkörer (Lagerholm 2008:133–135). Eftersom det endast 
förekommer en handfull exempel på dubbel satsdel i varje Beskow-text har 
jag inte redovisat frekvenser. Här följer några exempel ur materialet (min 
fetstil): 

Olle han gick där och längtade och längtade och undrade: ”Blir det då ald-
rig vinter i år?” (Olles skidfärd) 

Ja, jag går ju bara till barnen jag, sa Jon Blund. (Jon Blunds paraply) 

Om du gör så någon mer gång, så talar jag om det för Krokrot! (Solägget) 

Men när tant Brun bakade julpepparkakorna och Petter och Lotta fick 
varsin stor degklimp att baka ut alldeles själva, då blev de väldigt glada. 
(Petters och Lottas jul) 

 

6 Vid jämförelsen med andra material i kapitel 7 har jag slagit samman prepositionsobjekt och 
(innehålls)adverbial, eftersom ingen åtskillnad görs i jämförelsematerialen. I kapitel 8 nämns 
dock prepositionsobjekten, och där variationen mellan Beskows texter analyseras (i underla-
get till kapitel 9) upprätthålls distinktionen. 
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6.1.3 Läsbarhet 
En aspekt av stilen är hur pass lätt- eller svårläst den kan anses vara. Jag har 
använt två mått som kan ge en viss uppfattning om läsbarheten, nämligen 
läsbarhetsindex (LIX) och ordvariationsindex (OVIX). 

6.1.3.1 Läsbarhetsindex 
LIX har beräknats i enlighet med instruktionerna i Björnsson (1968:44–47). 
Med andra ord har jag adderat medeltalet ord per mening och andelen långa 
ord (ord med fler än sex bokstäver) uttryckt i procent. För beräkningen av 
andelen långa ord har använts dataprogrammet Conc, som tillhandahålls av 
SIL International. Ett lågt LIX-värde tyder på att texten är lättläst, ett högt på 
att den är svårläst. ”Det ska dock poängteras att dessa sätt att mäta läsbarhet 
bara är symptom på en svårighet, inte en orsak. Tendensen är alltså att när en 
text uppfattas som svår, så finns det i allmänhet en relativt hög andel långa 
ord, men dessa ord är inte orsaken till svårighetsgraden, även om de kanske 
kan bidra till den” (Lagerholm 2008:218–219). 

6.1.3.2 Ordvariationsindex 
Slutligen har jag beräknat OVIX, som är ett mått på hur många unika ord en 
text innehåller (det vill säga ord som bara används en gång), jämfört med det 
totala antalet ord i texten (Hultman 1994). Ju fler unika ord texten innehåller, 
desto högre blir OVIX, och desto mer svårläst kan texten anses vara. Stor 
ordvariation anses typiskt för (formellt) skriftspråk, medan mindre ordvaria-
tion förknippas med det spontana talspråket (Lagerholm 2008:184, 190–
191). Liksom vid beräkningen av andelen långa ord har dataprogrammet 
Conc kommit till användning. 

6.2 Jämförelse och variation 
För att kunna tolka de olika Beskow-resultaten har jag jämfört dem med 
resultat från tidigare studier, där andra material analyserats. Jämförelserna 
motiveras av de forskningsfrågor jag ställt upp i kapitel 1. För det första 
jämför jag Beskow-materialet med andra texter skrivna för barn. För att fast-
ställa huruvida Beskow har en stil som skiljer sig från annan småbarnslittera-
tur har jag signifikansberäknat skillnaderna mellan Beskow-materialet som 
helhet och Lundqvists (1992) resultat för småbarnsböcker. Jag har använt 
chi-två-testet där detta är applicerbart (i programmet Excel), annars Mann-
Whitney-testet (i programmet SPSS) (Vejde 2009:215–218, Woods, Fletcher 
& Hughes 1986:132–153, 188–189, 306). För det andra sätter jag Beskow i 
relation till polerna muntlighet och skriftlighet, med hjälp av två material 
som får representera dessa motpoler. I kapitel 3 har jag specificerat vilka 
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jämförelsematerialen är. Resultaten av jämförelserna återfinns i kapitlen 7 
och 8. 

Jämförelsen mellan Beskow och de andra materialen följs av en jämfö-
relse mellan de olika Beskow-texterna. Vid en genomläsning framstår de åtta 
texterna som mycket differentierade vad gäller berättelsernas innehåll och 
den stämning författaren skapar. Här finns allt från den livliga och intensiva 
historien Solägget (1932) till den allvarliga och bitterljuva ”Jon Blunds pa-
raply” (1944). Man kan fråga sig om så olikartade texter också skiljer sig åt 
språkligt. Av den anledningen har jag signifikansberäknat skillnaderna mel-
lan berättelser med och utan övernaturligt innehåll, likaså skillnaderna mel-
lan bilderböcker och berättelser med enstaka eller ingen illustration. Jag har 
använt chi-två-testet där detta är tillämpligt (i programmet Excel), annars 
Mann-Whitney-testet (i programmet SPSS) (Vejde 2009:215–218, Woods, 
Fletcher & Hughes 1986:132–153, 188–189, 306). Dessutom är standardav-
vikelsen för varje textkategori beräknad (Körner & Wahlgren 2002:100–105, 
Vejde 2009:67–72, 75). Resultaten redovisas i kapitel 9. 

Att jämföra givna kategorier är dock inte det enda sättet att studera varia-
tion mellan texter. Man kan också utgå från materialet i sig och se om tex-
terna grupperar sig på något särskilt sätt. Därefter kan man fastslå vad som 
är typiskt för de olika kategorier man funnit, samt försöka förklara vad som 
orsakat texternas uppdelning i just dessa kategorier. Allt detta blir möjligt då 
man genomför en så kallad klusteranalys, såsom Melander (2005) gjort i sin 
studie av språklig variation mellan olika texter i Läsebok för folkskolan. I 
likhet med Melander (2005:316) tar jag Nationalencyklopedin (1989–) till 
hjälp för att förklara vad en klusteranalys är: ”[…] samlingsnamn på några 
statistiska metoder med vilka enheter indelas i grupper (kluster) så att enhet-
er som liknar eller ligger nära varandra med avseende på något mått förs till 
samma grupp. Grupperna och deras antal preciseras inte i förväg.” Jag har 
låtit Beskow-resultaten från några språkliga variabler genomgå en kluster-
analys. Variablerna är sju centrala stilistiska mått, nämligen: 

 
• N/V-kvot 
• ord per grafisk mening 
• antal bisatser per 1000 ord 
• fundamentlängd 
• procentuell andel subjektsfundament 
• procentuell andel långa ord (dvs. ord med mer än sex bokstäver) 
• OVIX 
 
Samma variabler används av Melander (2005:319), så när som på N/V-
kvoten, som jag lagt till för att få med en ordklassvariabel. Klusteranalysen 
är utförd med ”närmaste granne”-metoden i statistikprogrammet SPSS enligt 
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anvisningar i Aronsson (1999:288–291). Resultatet framgår av ett dendro-
gram, där avståndet från Y-axeln till de olika lodräta linjerna visar vilka 
texter som bildar kluster. Ju mindre avståndet är, desto mer liknar texterna 
varandra, och ju större avståndet är desto större skillnader råder det mellan 
texterna. Resultaten redovisas i kapitel 10. 
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7 Beskow i en jämförelse 

I detta kapitel jämför jag Beskow-materialet som helhet med en rad material 
som analyserats i tidigare studier (se kapitel 3). Jämförelsen ligger till grund 
för resonemanget i kapitel 8, där jag försöker besvara de två första forsk-
ningsfrågorna från kapitel 1: 

 
• Vad utmärker Beskows språk då det jämförs med språket i andra texter 

skrivna för barn? 
• Hur förhåller sig Beskows berättarspråk till spänningsfältet mellan munt-

lighet och skriftlighet? 
 
När jag kommenterar resultaten i detta kapitel fokuserar jag dels på likheter 
mellan Beskow och andra material, dels på Beskows förhållande till motpo-
lerna muntlighet och skriftlighet. 

7.1 Kommentarer till tabellerna 
I kapitel 3 är de olika jämförelsematerialen uppställda i en ordning som mot-
svarar de forskningsfrågor som ställs. I tablå 2 nedan, liksom i samtliga ta-
beller i detta kapitel, är jämförelsematerialen däremot uppställda mellan 
polerna muntlighet och skriftlighet, vilket i praktiken betyder att Brukspro-
san kommer först och Samtalsmaterialet sist. Däremellan är de andra jäm-
förelsematerialen ordnade som man ungefärligen kan förvänta sig att de 
förhåller sig till de två motpolerna. Bruksprosa och Samtal finns inte med i 
riktigt alla tabeller, men den tänkta ordningen upprätthålls även där. Be-
skow-materialet presenteras dock alltid längst ner i tabellerna i kursiv stil, 
för att det ska vara lätt att hitta.  

Av utrymmesskäl har de olika jämförelsematerialen fått förkortade namn i 
tabellerna. Vilka dessa beteckningar är framgår av tablå 2. Jag har funnit för 
gott att använda kortformerna också i brödtexten. 

 
 
 

 

 
 
 

72 



Tablå 2. Jämförelsematerial och förkortade beteckningar 

MATERIAL KORT BETECKNING 

 
Bruksprosa (Skrivsyntax) 
 
Läsebok för folkskolan, upplaga 1 
 
Läsebok för folkskolan, upplaga 10 
 
Läsebok för folkskolan, Parallellutgåvan 
 
uHc(e) (ungdomsböcker) 
 
Tonårsböcker 
 
Populära barn- och ungdomsböcker 
 
Nils Holgerssons underbara  
resa genom Sverige 
 
Hcg (barnböcker) 
 
Mellanåldersböcker 
 
Hcf (småbarnsböcker) 
 
Småbarnsböcker 
 
Muminserien 
 
Kalle Anka 
 
Samtal (Talsyntax) 

Bruksprosa 
 

Läsebok 1 
 

Läsebok 10 
 

Läsebok P 
 

uHc(e) 
 

Tonårsbok 
 

Populär bok 
 
 

Nils Holgersson 
 

Hcg 
 

Mellanåldersbok 
 

Hcf 
 

Småbarnsbok 
 

Mumin 
 

Kalle Anka 
 

Samtal 
  

 
Vad gäller själva Beskow-materialet vill jag understryka att de sammanlagda 
resultat jag här presenterar är genomsnittliga; varje Beskow-text har alltså 
lika stor betydelse för resultaten, oavsett textens längd.  

Jag redovisar i regel resultaten med en decimal. Undantag görs för N/V-
kvoten samt antalet bisatser per makrosyntagm, där jag använder två decima-
ler, samt LIX och OVIX, där jag inte sätter ut decimaler. Helenelund (1985) 
saknar i regel decimaler.  

Resultat från signifikansberäkningarna visas endast i sådana tabeller där 
det finns någon signifikant skillnad mellan Beskow och materialet Små-
barnsbok. * anger att sannolikheten att resultatet beror på slumpen är 5 pro-
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cent. ** anger att sannolikheten är 1 procent och *** att sannolikheten är 0,1 
procent. 

7.2 Ordklasser 
I nedanstående avsnitt jämför jag N/V-kvoten, den totala ordklassfördelning-
en samt adjektivens funktioner hos Beskow med motsvarande resultat från 
tidigare studier. 

7.2.1 N/V-kvot 
N/V-kvot redovisas av Einarsson (1978:95–97), Helenelund (1985:121–122) 
och Westman (1974:90). Jag har vidare räknat ut N/V-kvoten i Läsebokens 
olika utgåvor med hjälp av substantiv- och verbfrekvenser i Melander 
(1998:76–78).7 Resultaten finns i tabell 1. 

 
Tabell 1. N/V-kvot 

TEXT N/V-KVOT 

 
Bruksprosa 
 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Mumin 
 
Kalle Anka 
 
Samtal 
 
Beskow 

 
1,68 

 
2,25 

 
1,89 

 
1,77 

 
0,74 

 
0,74 

 
0,52 

 
0,94 

  

 
Då antalet substantiv divideras med antalet verb visar det sig att Beskows 
N/V-kvot 0,94 ligger som närmast Mumin och Kalle Anka. Samtidigt ligger 
Beskow lite närmare Samtal än Bruksprosa. Som man kan förstå utifrån ta-

7 N/V-kvoten i upplaga 10 av Läsebok för folkskolan är uträknad med hjälp av uppgifter i 
Melanders förarbeten, då tryckfel förekommer i Melander (1998:77). 
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bellerna 2 och 3 beror det senare förhållandet mest på att Beskows verbfre-
kvens ligger nära Samtal. 

7.2.2 Ordklassfördelning 
Ordklassfördelning redovisas av Einarsson (1978:42–111), Helenelund 
(1985:121–138), Melander (1998:76–78)8 och Westman (1974:70–114). 
Resultaten från dessa studier visar jag tillsammans med Beskow-resultaten i 
tabellerna 2–4.  
 
Tabell 2. Ordklassfördelning I 

TEXT SUBSTANTIV PRONOMEN RÄKNEORD ADJEKTIV 

 
Bruksprosa 
 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Mumin 
 
Kalle Anka 
 
Samtal 
 
Beskow 

 
27,0 % 

 
28,4 % 

 
26,8 % 

 
25,9 % 

 
17 % 

 
17 % 

 
11,4 % 

 
18,8 %  

 
12,6 % 

 
14,6 % 

 
13,3 % 

 
15,5 % 

 
21 % 

 
23 % 

 
24,2 % 

 
17,4 %  

 
4,5 % 

 
3,5 % 

 
3,6 % 

 
3,2 % 

 
 
 
 
 
 
 

2,1 %  

 
7,3 % 

 
7,9 % 

 
9,9 % 

 
8,4 % 

 
6 % 

 
4 % 

 
5,3 % 

 
6,3 %  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Ordklassfrekvenser för upplaga 10 av Läsebok för folkskolan är hämtade direkt ur Melanders 
förarbeten, då tryckfel förekommer i Melander (1998:77). 
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Tabell 3. Ordklassfördelning II 

TEXT VERB PARTICIP ADVERB PREP IM 

 
Bruksprosa 
 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Mumin 
 
Kalle Anka 
 
Samtal 
 
Beskow 

 
16,2 % 

 
12,6 % 

 
14,2 % 

 
14,6 % 

 
23 % 

 
23 % 

 
21,7 % 

 
20,1 %  

 
1,2 % 

 
1,3 % 

 
1,0 % 

 
1,0 % 

 
 
 
 
 
 
 

0,6 %  

 
8,6 % 

 
9,7 % 

 
11,2 % 

 
11,7 % 

 
15 % 

 
14 % 

 
16,6 % 

 
13,3 %  

 
12,0 % 

 
12,7 % 

 
10,7 % 

 
11,6 % 

 
5 % 

 
6 % 

 
5,9 % 

 
8,0 %  

 
1,3 % 

 
0,8 % 

 
1,1 % 

 
0,5 % 

 
 
 
 
 
 
 

0,8 %  
      

 
 

Tabell 4. Ordklassfördelning III 

TEXT KONJ SUBJ INTERJ ID OBEST 

 
Bruksprosa 
 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Mumin 
 
Kalle Anka 
 
Samtal 
 
Beskow 

 
4,0 % 

 
6,6 % 

 
5,8 % 

 
5,3 % 

 
2 % 

 
3 % 

 
4,5 % 

 
6,9 %  

 
2,4 % 

 
1,9 % 

 
2,5 % 

 
2,3 % 

 
2 % 

 
3 % 

 
2,7 % 

 
2,5 %  

 
0,0 % 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,8 %  

 
2,8 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,4 %  

 
0,3 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0,1 %  
      

 
När det gäller ordklassernas fördelning kännetecknas ordförrådet hos Be-
skow av en femtedel verb, något färre substantiv respektive pronomen samt 
omkring en tiondel adverb respektive prepositioner. Särskilt värt att lägga 
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märke till är att Beskow har den högsta frekvensen konjunktioner av samt-
liga material, 6,9 procent. 

Beskow-materialet liknar framför allt Mumin, ibland också Kalle Anka 
och olika utgåvor av Läseboken. Närheten till Mumin syns på frekvenserna 
för substantiv, adjektiv och adverb och närheten till Kalle Anka på frekven-
serna för substantiv och adverb. Likheten med Läseboken gäller adverb (Lä-
sebok 10 och Läsebok P) och konjunktioner (alla tre utgåvorna av Läsebo-
ken). Frekvenserna för subjunktioner ligger på ungefär samma nivå i samt-
liga material. Allt som allt verkar det som om det finns vissa gemensamma 
nämnare mellan texter skrivna för barn, däribland Beskows texter. 

Då man studerar Beskows förhållande till Bruksprosa respektive Samtal, 
som i flera ordklasser utgör ytterligheter, finner man att Beskow-materialet 
ligger närmare Bruksprosa i fråga om pronomen, men närmare Samtal i 
fråga om verb, adverb och prepositioner. I övriga ordklasser är avståndet 
ungefär lika långt mellan Beskow och Bruksprosa respektive Samtal. Med 
andra ord har Beskow-texterna mer gemensamt med samtalsspråket än med 
Bruksprosan när det gäller ordklassfördelning. 

7.2.3 Adjektivens funktioner 
Adjektivens funktioner behandlas av Hene (1984:50–60) och kortfattat av 
Teleman & Wieselgren (1984:125); se tabell 5.9 De senare redovisar antalet 
adjektiv i attributiv respektive predikativ ställning i Nils Holgersson. För att 
kunna jämföra mina och Henes (1984:51) resultat med Teleman & Wiesel-
grens (1984:125) har jag här endast räknat med de adjektiv som används i 
just attributiv eller predikativ ställning. 
 

Tabell 5. Adjektivens funktioner 

TEXT ATTRIBUTIV FUNKTION PREDIKATIV FUNKTION 

 
Populär bok 
 
Nils Holgersson 
 
Beskow 

 
43,8 % 

 
59,2 % 

 
60,0 % 

 
56,2 % 

 
40,8 % 

 
40,0 % 

   

 
Likheten mellan Nils Holgersson och Beskow är slående. Av de adjektiv 
som används antingen attributivt eller predikativt, står den attributiva funk-

9 Procentsatserna för Populär bok är framräknade med hjälp av uppgifter i Hene (1984:51). 
Procentsatserna för Nils Holgersson är framräknade med hjälp av uppgifter i Teleman & 
Wieselgren (1984:125). 

 
 
 

77 

                               



tionen för cirka 60 procent och den predikativa funktionen för omkring 40 
procent i båda materialen. Resultatet för Populär bok, där proportionerna är 
nästan omvända, visar dock att fördelningen i Beskow och Nils Holgersson 
inte är självklar inom skönlitteraturen. Här krävs fler undersökningar som 
klarlägger huruvida fördelningen beror på vilken tidsperiod en text är skri-
ven (Populär bok är ju ett material från 1970-talet), eller om det bara är ett 
sammanträffande att resultaten är så likartade i Beskow och Nils Holgersson. 

7.3 Syntax 
I nedanstående avsnitt går jag igenom en rad syntaktiska variabler: grafisk 
meningslängd, andelen grafiska meningar som inleds med konjunktion, mak-
rosyntagmlängd, antalet makrosyntagmer per grafisk mening, makrosyn-
tagmtyper, bisatsfrekvens, andelen bisatser av olika grader, fundamentlängd, 
fundamentstyper samt förekomsten av dubbel satsdel. 

7.3.1 Grafiska meningar 
Grafisk meningslängd redovisas i Lundqvist (1992:75–80, 227 A-
materialet), Melander (1998:76–78), Teleman & Wieselgren (1984:129–130) 
och Westman (1974:55–58). Dessa resultat finns i tabell 6, liksom det totala 
Beskow-resultatet.10 

Beskow har genomsnittligen längre meningar än all annan skönlitteratur 
för barn och ungdom, nämligen 15,6 ord. Läsebokens olika upplagor har 
dock högre frekvenser av ord per grafisk mening. Det är också den samtida 
Läsebok P som ligger närmast Beskow i fråga om meningslängd. Näst däref-
ter kommer Bruksprosa. Skillnaden mellan Beskow och Småbarnsbok är inte 
signifikant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Medelvärden för materialen uHc(e), Hcg och Hcf är framräknade med hjälp av uppgifter i 
Teleman & Wieselgren (1984:129–130). 
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Tabell 6. Grafisk meningslängd 

TEXT ORD/GM 

 
Bruksprosa 
 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
uHc(e) 
 
Tonårsbok 
 
Hcg 
 
Mellanåldersbok 
 
Hcf 
 
Småbarnsbok 
 
Beskow 

 
14,4 

 
22,1 

 
20,1 

 
16,0 

 
11,7 

 
12,5 

 
12,0 

 
12,9 

 
11,7 

 
12,1 

 
15,6 

  

 
Förutom grafisk meningslängd visar Lundqvist (1992:148–151, 246) och 
Westman (1974:59–62) andelen grafiska meningar som inleds med kon-
junktion; se tabell 7.  
 

Tabell 7. Grafiska meningar inledda av konjunktion 

TEXT ANDEL GM INLEDDA  
AV KONJUNKTION 

 
Bruksprosa 
 
Tonårsbok 
 
Mellanåldersbok 
 
Småbarnsbok 
 
Beskow 
 
Signifikans Beskow/Småbarnsbok 
 

4,6 % 
 

10,2 % 
 

10,2 % 
 

16,5 % 
 

27,1 %  
 

*** 
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I Beskow-materialet inleds hela 27,1 procent av de grafiska meningarna med 
konjunktion. Det betyder att det är närmare tre gånger så vanligt med inle-
dande konjunktion i Beskow som i Tonårsbok och Mellanåldersbok. Det är 
även betydligt vanligare än i Småbarnsbok, så man kan inte säga att Beskow 
liknar något annat material på denna punkt. Skillnaden mellan Beskow och 
Småbarnsbok är signifikant; sannolikheten att skillnaden beror på slumpen är 
mindre än 0,1 procent. Beskow utgör alltså en ytterlighet, med Bruksprosan 
som sin totala motsats, och man kan med fog säga att inledande konjunktion 
är en stilmarkör som utmärker Beskow. I såväl Lundqvists (1992:148) som 
min undersökning är det förstås konjunktionerna Och och Men som domine-
rar. 

7.3.2 Makrosyntagmer 
Jämförelsematerial gällande makrosyntagmers längd har jag hämtat från 
Helenelund (1985:61–64), Lundqvist (1992:83–87, 229), Melander 
(1998:76–78) och Westman (1974:126–128); se tabell 8.11 

 

Tabell 8. Makrosyntagmlängd 

TEXT ORD/MS 

 
Bruksprosa 
 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Tonårsbok 
 
Mellanåldersbok 
 
Småbarnsbok 
 
Mumin 
 
Beskow 

 
13,3 

 
17,3 

 
15,8 

 
13,7 

 
8,8 

 
8,7 

 
7,9 

 
4,5 

 
8,8 

  

 

11 Makrosyntagmlängden i Tonårsbok, Mellanåldersbok respektive Småbarnsbok är framräk-
nad med hjälp av uppgifter i appendix till Lundqvists (1992:229) avhandling. 
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Den genomsnittliga makrosyntagmlängden i Beskow är 8,8 ord. Därmed 
ligger Beskow på exakt samma snitt som Tonårsbok och nästan samma som 
Mellanåldersbok. Avståndet till Småbarnsbok är inte heller så långt. Här 
finns alltså en gemensam nämnare för skönlitterära böcker för barn och ung-
dom. Samtidigt ligger Beskow relativt långt från såväl Mumin som Bruks-
prosan och Läsebokens olika upplagor. 

Vidare uppger Melander (1998:76–78) att antalet makrosyntagmer per 
grafisk mening är 1,2 i Läsebok P och 1,3 i de båda tidigare upplagorna. I 
Beskow-materialet är motsvarande siffra 1,8; se tabell 9.  
 

Tabell 9. Makrosyntagmer per grafisk mening 

TEXT MS/GM 

Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Beskow 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,2 

 
1,8 

  

 
Vad innebär då detta? Som framgår av tabell 6 är de grafiska meningarna i 
Beskow-texterna nästan lika långa som de i den samtida Läsebok P. Resulta-
tet i tabell 9 tyder på att de långa grafiska meningarna i Beskow-fallet ofta 
beror på att meningen innehåller två makrosyntagmer. I Läsebokens olika 
upplagor är dock huvudregeln en makrosyntagm per grafisk mening, även 
om undantag finns. Att de grafiska meningarna är förhållandevis långa i 
Beskow betyder med andra ord inte att Beskow nödvändigtvis liknar Läse-
boken i andra avseenden. Som framgår av avsnitt 7.3.3, är bisatsfrekvensen 
per makrosyntagm högre i Läsebokens olika upplagor än i Beskow, vilket 
kan vara åtminstone en förklaring till att Läseboken har längre grafiska me-
ningar, trots färre makrosyntagmer per grafisk mening. 

Vad makrosyntagmtyper beträffar finns resultat i Helenelund (1985:56–
61, 63–65), Jörgensen (1970:29), Lundqvist (1992:45–48, 216) och West-
man (1974:116–118). Dessa syns i tabell 10 och 11.12 Att jag delat upp resul-
taten på två tabeller beror på att påståenden och frågor redovisas som två 
kategorier i ett av jämförelsematerialen men slås samman i övriga. 

 

12 Andelen påståendemakrosyntagmer (inklusive frågor) i Mumin är framräknad med hjälp av 
uppgifter i Helenelund (1985:58, 63). 
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Tabell 10. Makrosyntagmtyper I 

TEXT PÅ FR IMP UTROP TT INTERJ MF 

 
Bruks- 
prosa 
 
Beskow 

 
92,1 % 

 
78,7 % 

 
4,44 % 

 
4,2 % 

 
3,1 % 

 
3,3 % 

 
0,9 % 

 
0,0 % 

 
4,5 % 

 
0,4 % 

 
6,2 % 

 
2,2 % 

        

 
 

Tabell 11. Makrosyntagmtyper II 

TEXT PÅ & FR TT INTERJ MF 

 
Tonårsbok 
 
Mellanåldersbok 
 
Småbarnsbok 
 
Mumin 
 
Kalle Anka 
 
Samtal 
 
Beskow 
 
Signifikans 
Beskow/ 
Småbarnsbok 

 
81,7 % 

 
88,7 % 

 
88,8 % 

 
62 % 

 
 
 
 
 

82,9 % 
 

*** 
 
 

 
1,5 % 

 
0,9 % 

 
1,1 % 

 
9 % 

 
6 % 

 
 
 

4,5 % 
 

*** 
 
 

 
4,1 % 

 
2,8 % 

 
4,6 % 

 
16 % 

 
13 % 

 
38,6 % 

 
6,2 % 

 
 
 
 

 
12,8 % 

 
7,5 % 

 
5,6 % 

 
18 % 

 
 
 

19,3 % 
 

2,2 % 
 

*** 
 
 

     

 
Man bör lägga märke till att Westman (1974:118) inte redovisar menings-
fragment som en separat kategori; i hennes indelning kan meningsfragmen-
ten vara påståenden, frågor eller imperativ. Emellertid är det troligt att me-
ningsfragmenten spelar en mindre roll i Bruksprosan, och att jämförbarheten 
därför inte påverkas så mycket. I Tonårsbok, Mellanåldersbok och Små-
barnsbok bildar påståenden och frågor den större kategorin ”meningar” 
(Lundqvists 1992:28–32). I Mumin bildar påståenden och frågor tillsammans 
med meningsfragment kategorin ”meningsmakrosyntagmer” (Helenelund 
1985:63, Loman & Jörgensen 1971:18–19). I och med att hon också redovi-
sar meningsfragmenten separat (Helenelund 1985:58) är det lätt att beräkna 
frekvensen för enbart påståenden och frågor. I samtliga fall redovisar jag 
resultaten i kolumnen för påståenden & frågor i tabell 11. När det gäller re-
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sultaten från Mumin är det uppenbart att kategorierna av olika slags makro-
syntagmer överlappar varandra, då det totala antalet överstiger 100 procent. 
Tabell 11 får därför läsas med viss försiktighet. 

De sammanlagda andelarna av påståenden och frågor i Beskow utgör 82,9 
procent (78,7 procent respektive 4,2 procent), vilket innebär att Tonårsbok är 
det material som ligger närmast Beskow. Samtidigt visar tabell 10 att Be-
skow har en betydligt lägre frekvens av påståenden än Bruksprosan, men 
ungefär samma frekvens frågor. Så låg som frekvensen i Mumin är den dock 
inte. Hur som helst visar resultaten att Beskow varierar påståenden med 
andra makrosyntagmtyper i betydligt högre utsträckning än åtminstone 
Bruksprosan.  

Tabellerna visar dessutom att Beskow har fler tilltals- respektive interjek-
tionsfraser än de flesta material, även om hon överträffas av seriespråket i 
Mumin och Kalle Anka, och, i fallet med interjektionsfraserna, av den 
mycket höga frekvensen i Samtal. I fråga om tilltalsfraser ligger Beskow 
närmast Kalle Anka och i fråga om interjektionsfraser närmast Småbarns-
bok. Slutligen står det klart att Beskow har en mycket låg andel menings-
fragment jämfört med de övriga materialen.  

Skillnaderna mellan Beskow och Småbarnsbok är signifikanta i fråga om 
påståenden & frågor, tilltalsfraser och meningsfragment. Sannolikheten att 
dessa skillnader beror på slumpen är lägre än 0,1 procent. Jämfört med an-
nan undersökt skönlitteratur för barn är alltså relativt låga andelar påståen-
den & frågor och meningsfragment samt en hög andel tilltalsfraser, som 
närmar sig seriespråket, någonting typiskt för Beskows stil. 

7.3.3 Bisatser 
Bisatsfrekvens avhandlas i Helenelund (1985:56–61, 63–64), Lundqvist 
(1992:97–100, 236), Melander (1998:76–78) och Westman (1974:132–134). 
Resultaten finns i tabell 12.13 

Ser man till antalet bisatser per makrosyntagm har Beskow obetydligt fler 
bisatser än Mellanåldersbok och Småbarnsbok. När det gäller antalet bisatser 
per 1000 ord ligger Beskow med 40,0 på i stort sett samma nivå som Bruks-
prosan och obetydligt över resultatet för Mellanåldersbok. Bisatsfrekvensen i 
Beskow liknar alltså delvis olika material, beroende på om man tittar på 
makrosyntagmer eller visst antal ord. Detta torde ha att göra med skiftande 
makrosyntagmfrekvenser i de olika materialen. 

 
 
 

13 Bisatsfrekvensen i Tonårsbok, Mellanåldersbok respektive Småbarnsbok är framräknad 
med hjälp av uppgifter i appendix till Lundqvists (1992:236) avhandling. 
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Tabell 12. Bisatsfrekvens 

TEXT BISATS/MS BISATS/1000 ORD 

 
Bruksprosa 
 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Tonårsbok 
 
Mellanåldersbok 
 
Småbarnsbok 
 
Mumin 
 
Beskow 

 
0,53 

 
0,55 

 
0,59 

 
0,47 

 
0,40 

 
0,34 

 
0,34 

 
0,11 

 
0,36 

 
40,1 

 
31,1 

 
36,9 

 
33,7 

 
45,7 

 
39,2 

 
42,2 

 
 

 
40,0 

   

 
Andelen bisatser av olika grader redovisas av Melander (1998:76–78); se 
tabell 13.  

 

Tabell 13. Bisatser av olika grader 

TEXT 1:A GRAD 2:A GRAD >2:A GRAD 

 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Beskow 

 
85,4 % 

 
87,4 % 

 
88,2 % 

 
85,8 % 

 
13,9 % 

 
11,7 % 

 
11,0 % 

 
12,8 % 

 
0,7 % 

 
1,0 % 

 
0,8 % 

 
1,5 % 

    

 
Vid en jämförelse kan man konstatera att förstagradsbisatserna är ungefär 
lika frekventa i Beskow som i de olika upplagorna av Läseboken. Följaktli-
gen är även bisatser av andra graden eller mer ungefär lika vanliga.  
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7.3.4 Fundament 
Jämförelsematerial gällande fundamentlängd har hämtats från Jörgensen 
(1976:47–49), Lundqvist (1992:91–97, 233), Melander (1998:76–78) och 
Westman (1974:155–160). Resultaten återfinns i tabell 14.  

 

Tabell 14. Fundamentlängd 

TEXT ANTAL ORD I FUNDAMENT 

 
Bruksprosa 
 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Tonårsbok 
 
Mellanåldersbok 
 
Småbarnsbok 
 
Samtal 
 
Beskow 

 
3,1 

 
4,0 

 
3,7 

 
3,1 

 
2,0 

 
2,0 

 
1,6 

 
1,4 

 
1,9 

  

 
Den genomsnittliga fundamentlängden i Beskow ligger på 1,9 ord, vilket 
placerar Beskow nära Tonårsbok och Mellanåldersbok. De flesta material 
har genomsnittligen längre fundament än Beskow. Däremot är fundamenten 
i Småbarnsbok kortare; skillnaden gentemot Beskow är dock inte signifikant. 
När det gäller motpolerna Bruksprosa och Samtal ligger Beskow närmare 
Samtalsmaterialets korta fundamentlängd än Bruksprosans längre. 

Fördelningen av olika satsdelar i fundamentet redovisas av Helenelund 
(1985:78–83), Jörgensen (1976:101–105), Lundqvist (1992:133–146, 242, 
244), Melander (1998:76–78), Teleman & Wieselgren (1984:118–119) och 
Westman (1974:155–160); se tabell 15 och 16.14 Att jag redovisar resultaten 
i två tabeller beror på att sats- och innehållsadverbial slås samman i vissa 
jämförelsematerial, men inte i andra. 

 

14 Frekvenserna för olika satsdelar i fundamentet i Tonårsbok, Mellanåldersbok respektive 
Småbarnsbok är framräknade med hjälp av uppgifter i appendix till Lundqvists (1992:242) 
avhandling. 
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Tabell 15. Satsdel i fundament I 

TEXT SUBJEKT OBJEKT PREDIKATIV ADVERBIAL 

 
Bruksprosa 
 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Beskow 

64,0 % 
 

57,2 % 
 

53,2 % 
 

49,4 % 
 

54,7 % 

2,3 % 
 

1,9 % 
 

1,9 % 
 

2,9 % 
 

6,0 % 

2,3 % 
 

2,9 % 
 

2,4 % 
 

2,9 % 
 

2,3 % 

30,8 % 
 

37,6 % 
 

40,9 % 
 

43,4 % 
 

36,4 % 
     

 
 

Tabell 16. Satsdel i fundament II 

TEXT SUBJEKT OBJEKT PRED SADVL IADVL 

Tonårs- 
bok 
 
Mellan- 
åldersbok 
 
Småbarns- 
bok 
 
Mumin 
 
Kalle Anka 
 
Samtal 
 
Beskow 

 
72,4 % 

 
 

66,6 % 
 
 

66,4 % 
 

77 % 
 

62 % 
 

59,7 % 
 

54,7 % 

 
2,2 % 

 
 

2,9 % 
 
 

4,2 % 
 

3 % 
 

3 % 
 

12,1 % 
 

6,0 % 

 
1,2 % 

 
 

1,1 % 
 
 

1,4 % 
 

1 % 
 

0 % 
 

2,0 % 
 

2,3 % 

 
 

2,9 % 
 
 

2,8 % 
 
 

2,4 % 
 

3 % 
 

1 % 
 

5,4 % 
 

5,9 % 

 
21,1 % 

 
 

26,3 % 
 
 

24,9 % 
 

16 % 
 

32 % 
 

20,5 % 
 

30,5 % 
 
Signifikans 
Beskow/ 
Småbarnsbok 

 
*** 

   
*** 

 
*** 

      

 
På fundamentsplats är subjekt naturligtvis vanligast i alla material. Näst van-
ligast är i samtliga fall adverbial (tabell 15) eller innehållsadverbialen (tabell 
16). Proportionerna mellan subjekt och (innehålls)adverbial varierar dock 
starkt mellan de olika materialen. Beskow har ofta annan satsdel än subjektet 
på fundamentsplats; endast 54,7 procent av materialets fundament innehåller 
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subjekt; bara Läsebokens två samtida upplagor har lägre andelar subjekts-
fundament. Beskows frekvens ligger som närmast Läsebok 10, men långt 
under Bruksprosan, skönlitteratur för barn samt seriespråket. När det gäller 
motpolerna Bruksprosa och Samtal befinner sig Beskow närmare, eller till 
och med bortom, polen Samtal. Vad adverbialen beträffar ligger Beskow 
med 36,4 procent närmast Läsebok 1, en bra bit över Bruksprosan, och ser 
man till enbart innehållsadverbial ligger Beskow med 30,5 procent Kalle 
Anka som närmast, långt över Samtal.  

När det gäller övriga satsdelar kan det fastslås att Beskow har en högre 
andel objektsfundament än alla andra material utom Samtal, nämligen 6,0 
procent. Beskow-materialet ligger dock som närmast Småbarnsbok och när-
mare Bruksprosa än Samtal. Andelen predikativ i Beskow är densamma som 
i Bruksprosan, det vill säga 2,3 procent, vilket är något högre än motsva-
rande andel i Samtal. Satsadverbialsfundamenten, slutligen, är fler i Beskow 
än i samtliga övriga material, nämligen 5,9 procent. Här är det Samtals-
materialet som ligger närmast Beskow.  

Skillnaderna mellan Beskow och Småbarnsbok är signifikanta i fråga om 
subjekt, satsadverbial och innehållsadverbial. Sannolikheten att dessa skill-
nader beror på slumpen är mindre än 0,1 procent. Bland den undersökta 
småbarnslitteraturen kan man alltså säga att det är typiskt för Beskow med 
en relativt låg andel subjektsfundament samt relativt höga andelar fundament 
med satsadverbial eller innehållsadverbial. 

Allt som allt kan man konstatera att Beskow varierar sina fundament jäm-
förelsevis mycket, såväl med objekt som sats- och innehållsadverbial. 

7.3.5 Dubbel satsdel 
Dubblering av satsdelar behandlas av Lundquist (1992:160–162, 248). Som 
jag skriver i avsnitt 6.1.2.5 har jag valt att inte redovisa frekvensen av dub-
blerade satsdelar, eftersom det handlar om väldigt få belägg. Det förefaller 
ändå värdefullt att kortfattat jämföra mina resultat med Lundqvists 
(1992:160–162). 

Lundqvist (1992:160) uppger att omkring 2,5 procent av påståendeme-
ningarna i hennes material innehåller dubbleringar. Närmare bestämt förde-
lar sig dubbleringarna så: Tonårsbok 1,9 procent, Mellanåldersbok 1,4 pro-
cent och Småbarnsbok 4,1 procent (Lundqvist 1992:161). Det är alltså mer 
än dubbelt så vanligt med dubblering av satsdelar i Småbarnsbok, jämfört 
med de andra materialen. Det förvånar därför inte att Beskows texter, som ju 
klassas som småbarnsböcker (se avsnitt 5.1.3), också innehåller dubblering-
ar.  

En femtedel av Lundqvists (1992:160) belägg är så kallade svansdubble-
ringar av typen Det gick undan det där. I övrigt består beläggen av dubbla 
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fundament där ”ett nominalt led pronominaliseras eller en underordnad sats 
följs av ett sammanfattande så eller då” (Lundqvist 1992:161). De exempel 
som anförs är Världens bästa spöke, det är Karlsson på taket och Om du 
hade sagt det, så kunde jag ju ha lärt dig den. Dessa typer av dubbleringar 
finns även i mitt material, och precis som hos Lundqvist (1992:161) är det 
vanligaste slaget av dubblering det, där ett sammanfattande så följer på en 
adverbiell bisats. Beskows sätt att dubblera satsdelar påminner alltså om 
tillvägagångssättet i annan undersökt barnlitteratur. 

Alla texter i Lundqvists (1992:161–162) undersökning innehåller dock 
inte dubbleringar. Det betyder att vissa författare, närmare bestämt Astrid 
Lindgren och Maria Gripe, står för en hög andel dubbleringar i förhållande 
till medelvärdet. I och med det betraktar Lundqvist (1992:162) dubbleringar 
som ett stildrag hos dessa författare. I Beskow-materialet finns dubbleringar 
i samtliga texter, om än i varierande utsträckning. I och med detta betraktar 
jag dubblering av satsdelar som en stilmarkör hos Beskow. Som jag redan 
konstaterat visar jämförelsen med Lundqvists (1992:160–162) studie, att 
Beskow-texterna har denna stilmarkör gemensam med andra texter skrivna 
för barn, framför allt texter för de yngsta. Att dubbleringarna inte förekom-
mer i samtliga texter som undersökts av Lundqvist (1992:161) visar dock att 
stilmarkören inte är självklar inom barn- och ungdomslitteraturen, utan sna-
rare kan knytas till vissa författare. 

7.4 Läsbarhet 
I nedanstående avsnitt redovisar jag resultat avseende läsbarhetsindex (LIX) 
och ordvariationsindex (OVIX). 

 
7.4.1 Läsbarhetsindex 
LIX och andelen långa ord behandlas av Lundqvist (1992:71–75, 80–82, 227 
A-materialet), Melander (1998:76–78) och Teleman & Wieselgren 
(1984:129–130). Resultaten står att finna i tabell 17.15  

Här ser man att Beskow med LIX-värdet 29 ligger mittemellan å ena si-
dan uHc(e) och Tonårsbok och å andra sidan Mellanåldersbok. Man kan 
även konstatera att Beskow-texterna tillsammans har ett högre LIX-värde än 
texterna i kategorin Småbarnsbok. Andelen långa ord i Beskow är dock obe-
tydligt högre än motsvarande andel i Småbarnsbok. Det högre LIX-värdet 
hos Beskow har alltså mest med meningslängden att göra (se avsnitt 7.3.1). 

15 För materialen uHc(e), Hcg och Hcf är procentsatsen och LIX-värdet framräknade med 
hjälp av uppgifter i Teleman & Wieselgren (1984:129–130). 
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Skillnaden mellan LIX-värdena för Beskow och Småbarnsbok är för övrigt 
inte signifikant. 

 

Tabell 17. Läsbarhetsindex (LIX) 

TEXT ANDELEN 
LÅNGA ORD LIX KATEGORI 

 
Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
uHc(e) 
 
Tonårsbok 
 
Hcg 
 
Mellanåldersbok 
 
Hcf 
 
Småbarnsbok 
 
Beskow 

 
28,3 % 

 
25,7 % 

 
24,0 % 

 
16,3 % 

 
15,9 % 

 
13,3 % 

 
17,7 % 

 
11,3 % 

 
13,0 % 

 
13,4 % 

 
50 

 
46 

 
40 

 
28 

 
28 

 
26 

 
30 

 
23 

 
25 

 
29 

 
Svår 

 
Medelmåttig 

 
Medelmåttig 

 
Mycket lätt 

 
Mycket lätt 

 
Mycket lätt 

 
Lätt 

 
Mycket lätt 

 
Mycket lätt 

 
Mycket lätt 

    

 
En text med ett LIX-värde under 30 kategoriseras av Björnsson (1968:89, 
110) som ”mycket lätt”, medan värden mellan 30 och 39 ger beteckningen 
”lätt”. Mellan 40 och 49 anses texten ”medelmåttig”, från 50 ”svår” och från 
60 ”mycket svår”. Beskow befinner sig med andra ord i samma kategori som 
de flesta barn- och ungdomsmaterial, men har ett klart lägre LIX-värde än 
Läsebokens olika upplagor. 

7.4.2 Ordvariationsindex 
OVIX tas upp av Melander (1998:76–78); se tabell 18.  

Genomsnittligt OVIX för Beskow är 53, vilket här jämförs med Läsebo-
kens olika värden, som alla ligger kring 80. Ordvariationen hos Beskow är 
alltså betydligt lägre. Ändå kan Beskows ordförråd vara mycket detaljerat 
när det till exempel gäller naturen, vilket framgår av några preliminära stil-
analyser jag gjort. Det återstår därför att ta reda på vad som orsakar den lägre 
ordvariationen då Beskow-materialet jämförs med Läseboken. 
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Tabell 18. Ordvariationsindex (OVIX) 

TEXT OVIX 

Läsebok 1 
 
Läsebok 10 
 
Läsebok P 
 
Beskow  

 
80 

 
78 

 
78 

 
53 

  

7.5 Sammanfattning 
Jämförelsen mellan Beskow och de andra materialen kan sammanfattas i 
följande punkter: 

 
• Beskows verbfrekvens ligger nära Samtal, vilket gör att Beskows N/V-

kvot ligger lite närmare Samtal än Bruksprosa.  
• Beskow har den högsta frekvensen konjunktioner av alla material. 
• Beskows adjektiv fungerar oftare som attribut än predikativ, vilket liknar 

användningen i Nils Holgersson. 
• Beskow har genomsnittligen längre grafiska meningar än all annan skön-

litteratur för barn, men inte lika långa som Läseboken. 
• Det är mycket vanligare att grafiska meningar inleds med konjunktion 

hos Beskow än i andra material; skillnaden gentemot Småbarnsbok är 
signifikant. 

• Beskows genomsnittliga makrosyntagmlängd liknar den i andra skönlit-
terära böcker för barn och ungdom. 

• Beskow använder fler makrosyntagmer per grafisk mening än Läsebo-
ken. 

• Beskow använder jämförelsevis få påståendemakrosyntagmer och me-
ningsfragment; materialet har signifikant färre sådana makrosyntagmer 
och signifikant fler tilltalsfraser än Småbarnsbok. 

• Beskow har ungefär samma bisatsfrekvens som Småbarnsbok och Mel-
lanåldersbok. 

• Beskows bisatser fördelar sig på förstagradsbisatser, andragradsbisatser 
och så vidare ungefär likadant som Läsebokens bisatser. 

• Beskow använder kortare fundament än de flesta material och ligger som 
närmast Mellanåldersbok och Tonårsbok. 
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• Beskow använder jämförelsevis få subjektsfundament samt, jämfört med 
andra skönlitterära böcker för barn och ungdom, många adverbialsfun-
dament; skillnaderna jämfört med Småbarnsbok är signifikanta. 

• Beskow använder dubbel satsdel i likhet med Småbarnsbok, Mellanål-
dersbok (mestadels) och Tonårsbok. 

• Beskows LIX-värde placerar materialet i kategorin ”mycket lätt”, mitt 
emellan Mellanåldersbok och uHc(e)/Tonårsbok. 

• Beskows OVIX är lägre än Läsebokens. 
 
Två uppslag till fortsatta studier har uppkommit i detta kapitel: 
 
• Hur fördelar sig adjektiven på olika funktioner i andra material? 
• Vad är förklaringen till att Beskow med sitt ofta detaljerade ordförråd 

har ett lägre OVIX än Läseboken? 
 
I nästa kapitel lyfter jag fram vissa intressanta resultat som jämförelsen med 
andra material gett i detta kapitel. 
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8 Beskow på stilkartan 

Med detta kapitel vill jag placera mitt material på en ”stilkarta” i förhållande 
till de material jag jämförde med i kapitel 7, genom att peka på såväl likheter 
som olikheter. De aktuella forskningsfrågorna från kapitel 1 är: 

 
• Vad utmärker Beskows språk då det jämförs med språket i andra texter 

skrivna för barn? 
• Hur förhåller sig Beskows berättarspråk till spänningsfältet mellan munt-

lighet och skriftlighet? 

8.1 Beskow och andra texter skrivna för barn 
I nedanstående avsnitt går jag igenom likheter och olikheter mellan Beskow-
materialet och andra texter skrivna för barn. Jag lyfter fram vissa fenomen 
som förenar eller skiljer materialen åt. Jag försöker också visa grafiskt på ett 
förenklat sätt hur Beskow förhåller sig till de andra materialen. 

8.1.1 Beskow och Läsebok för folkskolan 
Likheterna mellan Beskow och Läseboken gäller vissa ordklassfrekvenser, 
grafisk meningslängd (en av Läsebokens upplagor), graden av underordning 
av bisatser samt frekvensen för vissa fundamentstyper. Skillnaderna gäller 
vissa andra ordklassfrekvenser, N/V-kvoten, grafisk meningslängd (två av 
Läsebokens upplagor), makrosyntagmlängd, makrosyntagmer per mening, 
bisatsfrekvens, fundamentlängd, frekvensen av vissa fundamentstyper, LIX 
samt OVIX.  

 
Jag väljer här att lyfta fram den grafiska meningslängden, en faktor som 
alltså förenar Beskow med en av Läsebokens upplagor men som samtidigt 
skiljer Beskow från de två andra upplagorna. Som framgår av tabell 6 i av-
snitt 7.3.1 är Beskows grafiska meningar genomsnittligen 15,6 ord långa. 
Detta gör den grafiska meningslängden till en stilmarkör då Beskow jämförs 
med senare tiders skönlitteratur för barn, där de grafiska meningarna är flera 
ord kortare. I Läsebok P (1911–) däremot är de grafiska meningarna obetyd-
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ligt längre än hos Beskow. Här finns alltså en gemensam nämnare mellan 
Beskow och en av de samtida utgåvorna av Läseboken. I Läsebok 1 (1868) 
och Läsebok 10 (1907–1909) är de grafiska meningarna däremot flera ord 
längre. Förhållandena är knappast oväntade. Den grafiska meningslängden 
sjönk ju under 1900-talet (se Mårtensson 1988:190), och just Läsebok P är 
en mycket medveten omarbetning av Läseboken, som man på olika sätt ville 
förnya (Melander 1998:8, 47).  

Även om Beskows genomsnittliga grafiska meningslängd är kortare än de 
äldre upplagorna av Läseboken, framstår den alltså som lång i jämförelse 
med senare skriven skönlitteratur för barn. Här följer ett par exempel på 
riktigt långa meningar ur Beskow-materialet (båda består av 48 ord): 

Han hade gjort det så försiktigt och ordentligt som möjligt, för det hade 
flickan bett honom om, så att så värst oredigt blev det hela inte ändå, fast 
nog kom en del hus litet härs och tvärs, och nog blev det svårt att komma 
fram på sina ställen. (När stora blåbärsberget kom till stan) 

Greta hade fått en underbar docka i ljusblå sidenklänning och lackskor, men 
det värsta var, att nu grät alla hennes gamla dockor och sa, att de också ville 
ha sidenklänningar och lackskor, och Greta hade ett fasligt bestyr att springa 
omkring och tigga sidenlappar till klänningar åt dem. (Jon Blunds paraply) 

 
Det finns alltså både likheter och olikheter mellan Beskow och Läseboken. 
Om man ser till samtliga undersökningsområden (alltså inte bara grafisk 
meningslängd) gäller likheterna framför allt de två utgåvor av Läseboken 
som var i bruk under en stor del av Beskows produktiva period (1897 och ett 
drygt halvsekel framåt), det vill säga Läsebok 10 (utgiven 1907–1909) och 
Läsebok P (utgiven 1911–). Det är naturligtvis väntat att Beskow liknar 
dessa utgåvor mer än Läsebok 1 från 1868. Olikheterna mellan Beskow och 
Läseboken, oavsett utgåva, är dock fler än likheterna, åtminstone på de om-
råden som täcks av denna undersökning. Detta visar på en avgörande skill-
nad mellan Läsebokens informerande fackspråk och Beskows skönlitterära, 
berättande språk. Jag tolkar detta som ett resultat av tydliga konventioner för 
respektive genre (även om språket i Läseboken blev föremål för en hel del 
kritik och diskussioner, vilket som tidigare nämnts resulterade i utgivningen 
av Läsebok P; se Melander 1998:8, 47).  

8.1.2 Beskow och barn- och ungdomslitteraturen 
Likheterna mellan Beskow och barn- och ungdomslitteraturen gäller framför 
allt makrosyntagmlängd, bisatsfrekvens, fundamentlängd, förekomsten av 
dubbel satsdel samt LIX. Skillnaderna gäller i första hand grafisk menings-
längd, frekvensen konjunktionsinledda meningar, fördelningen av makrosyn-
tagmtyper samt fördelningen av fundamentstyper. 

 
 
 

93 



 
Då det tycks finnas en i mångt och mycket gemensam språklig grund för de 
olika skönlitterära materialen jag jämfört Beskow med, har jag slagit sam-
man dem här. Jag syftar alltså på materialen uHc(e), Tonårsbok, Populär 
bok, Nils Holgersson, Hcg, Mellanåldersbok, Hcf och Småbarnsbok.  

Som framgår av ingressen är frekvensen konjunktionsinledda meningar 
något som skiljer Beskow från de andra skönlitterära materialen. I Beskow-
materialet inleds hela 27,1 procent av de grafiska meningarna med någon 
konjunktion (se tabell 7 i avsnitt 7.3.1). Mer än en fjärdedel av de grafiska 
meningarna inleds alltså på detta sätt, vilket är nästan tre gånger så mycket 
som i Tonårsbok eller Mellanåldersbok. Bruket är också betydligt vanligare i 
Beskow än i Småbarnsbok. Så här kan det se ut i Beskows texter: 

Då kröp Petter och Lotta fram, för de blev så nyfikna på vad som kunde fin-
nas i paketen. Och julbocken klappade dem på huvudet och sa, att de alltid 
skulle vara snälla barn och läsa sina läxor ordentligt. Och så tog han flera 
paket ur sin påse och lade på bordet. Och strax efter sen julbocken hade gått 
kom farbror Blå in, och han tyckte det var så förargligt att julbocken hade 
varit där just när han var ute ett tag. Men Petter och Lotta tog upp sina jul-
klappar och blev så glada och kunde inte förstå hur julbocken kunde veta, att 
de önskade sig just de där sakerna. Och när de hade lagt sig på julaf-
tonskvällen kom tant Gredelin för att läsa aftonbön med dem, för det var just 
hennes tur att göra det. Och då frågade Lotta vem julbocken var och var han 
bodde. Och tant Gredelin berättade, att julbocken var en förtrollad prins, 
som bodde i skogen och blev förvandlad till julbock för var julafton.  
(Petters och Lottas jul) 

Men Krokrot kan inte låta bli att titta efter älvan han också, fast det ligger 
snö på marken. Och när hon äntligen kommer, då blir de så glada, ja då blir 
de så glada, så hela skogen stupar kullerbytta! Men tänk, att hela den här 
historien kom sig bara av att en pojke, som heter Lasse, tappade sin stora 
apelsin i skogen, när han var ute en gång i somras för att leta smultron.  
(Solägget) 

 
De vanligaste inledande konjunktionerna är Och och Men (övriga konjunk-
tioner som förekommer vid enstaka tillfällen är För, Eller och Så). I tabell 
19 visar jag hur vanligt det är att grafiska meningar börjar med någon av 
dessa konjunktioner i de enskilda Beskow-texterna (som fått kortformer). 
Inledande Och finns i samtliga texter och är särskilt vanligt i Petters och 
Lottas jul och Pelles nya kläder, där Och inleder mer än en tredjedel av de 
grafiska meningarna. Bruket är minst vanligt i ”När stora blåbärsberget kom 
till stan” och ”Farmors första sidenklänning”. Inledande Men förekommer i 
alla texter utom Pelles nya kläder och är särskilt vanligt i Petters och Lottas 
jul och Solägget. Här föreligger alltså såväl en viktig likhet som en viktig 
skillnad mellan texterna Pelles nya kläder och Petters och Lottas jul: inle-
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dande Och är mycket vanligt i båda texterna, medan inledande Men är van-
ligt i Petters och Lottas jul men inte förekommer alls i Pelles nya kläder. 
Variationen mellan texterna är alltså ganska stor, men den genomsnittliga 
frekvensen gör konjunktionsinledda grafiska meningar till en stilmarkör då 
Beskow jämförs med senare tiders barn- och ungdomslitteratur. 

 

Tabell 19. Grafiska meningar som inleds med Och respektive Men  

TEXT OCH MEN 

 
Olle 
Pelle 
Blåbärsberget 
Farmor 
Solägget  
Jon Blund 
Petter och Lotta 
Mjölkflaskan 

 
14,8 % 
35,5 % 
5,4 % 
7,0 % 

11,5 % 
11,5 % 
37,2 % 
15,9 % 

 
7,8 % 
0,0 % 
8,7 % 
5,3 % 

14,4 % 
9,6 % 

15,3 % 
9,3 % 

   

 
Så några ord om vad man finner då man beaktar samtliga undersökningsom-
råden, alltså inte bara konjunktionsinledda grafiska meningar. Man kan kon-
statera att det finns en gemensam grund för barn- och ungdomslitteraturen, 
inklusive Beskow. En viss makrosyntagmlängd, en viss bisatsfrekvens, en 
viss fundamentlängd, ett LIX-värde som i regel faller inom kategorin 
”mycket lätt” samt, i många fall, dubblering av satsdel, är något som utmär-
ker det skönlitterära berättandet för barn och ungdomar, oavsett läsarålder 
och oavsett om texterna skrivits under första eller andra halvan av 1900-
talet.  

Samtidigt finns skillnader att peka på. Man kan tala om en beskowsk stil 
som skiljer sig från tidigare undersökt barn- och ungdomslitteratur genom 
långa grafiska meningar, bruket att inleda grafiska meningar med konjunk-
tion, det personcentrerade draget att använda jämförelsevis många tilltals- 
och interjektionsfraser samt den stora variationen när det gäller satsdel på 
fundamentsplats.  

Frågan infinner sig om det är mer än den grafiska meningslängden hos 
Beskow som kan förklaras med att hon skrev under första halvan av 1900-
talet. Hur skulle den gemensamma grunden respektive särprägeln se ut om 
man jämförde Beskow med samtida barnlitteratur? Är Beskow helt ensam 
om sin stil, eller skrev samtida barnboksförfattare på liknande sätt? Och vad 
skulle en jämförelse med samtida vuxenförfattare visa? När det gäller bruket 
att inleda grafiska meningar med Och kan man naturligtvis fråga sig vad 
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detta Och står för. Hur ofta används det för att ange samtidighet, och hur ofta 
för att ange att det ena följer på det andra? 

8.1.3 Beskow och serierna 
Likheterna mellan Beskow och seriespråket gäller vissa ordklassfrekvenser 
samt N/V-kvoten. Skillnaderna gäller frekvensen konjunktioner, makrosyn-
tagmlängd, fördelning av makrosyntagmtyper, bisatsfrekvens samt fördel-
ning av fundamentstyper.  
 
Precis som i fallet med Läseboken är skillnaderna fler än likheterna då man 
jämför Beskow med seriespråket, det vill säga Mumin och Kalle Anka. Jag 
vill dock särskilt kommentera de likheter som trots allt skapar en viss berö-
ringsyta mellan Beskow och serierna. Till att börja med kan man konstatera 
att adjektivfrekvensen är lägre i Beskow (6,3 procent) och seriematerialen än 
i alla andra skrivna material. Den ligger på ungefär samma låga nivå som 
den i Samtal (se tabell 2 i avsnitt 7.2.2). Detta tolkar jag som att adjektiven 
är mindre nödvändiga när man har tillgång till bilder, vare sig det handlar 
om tecknade serier eller bilderböcker. I fallet med serierna kan man tänka sig 
att det högst begränsade textutrymmet omöjliggör en rik användning av ad-
jektiv. Detta verkar dock inte vara hela förklaringen till den låga adjektivfre-
kvensen. En annan beskrivande ordklass, adverben, är nämligen mer fre-
kvent i serierna (och också i Beskow) än i de flesta material. Brist på ut-
rymme kan alltså inte vara hela förklaringen till att de beskrivande adjekti-
ven fått stryka på foten. Med en blick tillbaka på avsnitt 5.1.3.1 verkar det 
snarare som att Hallberg (1991:71) har rätt när hon skriver följande om be-
rättandet i bilder: ”Rumsskildringen […] är en scen mot vars fond berättel-
sen utspelas utan att stoppas upp av omständliga om än vackra beskrivning-
ar.” Denna begränsning slår dock alltså mot adjektiven men inte adverben.  

Det förefaller vidare rimligt att göra en koppling mellan låg adjektivfre-
kvens, hög adverbfrekvens och den förhållandevis låga N/V-kvot som kän-
netecknar både Beskow och seriematerialen. Är substantiven få och N/V-
kvoten därmed låg finns det ju inte så många tänkbara referenter för adjekti-
viska beskrivningar. Att verben är fler än substantiven betyder omvänt att 
många beskrivningar med adverb kan komma i fråga. Precis som man kan 
göra en koppling mellan frekvenserna av adjektiv och adverb och N/V-
kvoten, kan man göra en koppling till en talspråklig stil. Få adjektiv, många 
adverb och låg N/V-kvot är ju också utmärkande för materialet Samtal.  

Är då samspelet mellan text och bild en överflödig förklaring till den låga 
adjektivfrekvensen i serier och bilderböcker? Svaret på frågan måste anstå 
till kapitel 9, där jag bland annat studerar variationen mellan bilderböcker 
och andra berättelser. Om adjektiven är fler i de berättelser som inte ingår i 
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bilderböcker, är detta något som talar för att bilderna verkligen har betydelse 
för adjektivfrekvensen. 

8.1.4 Beskow i relation till andra texter skrivna för barn 
Som en sammanfattning av avsnitten 8.1.1–8.1.3 vill jag i figur 1 visa gra-
fiskt hur Beskow förhåller sig till andra texter skrivna för barn, det vill säga 
placera henne på en stilkarta. Som figuren visar har Beskow sin egen plats 
på stilkartan. Det har alltså framkommit att hennes stil är unik i jämförelse 
med de andra materialen. Vissa gemensamma nämnare har hon dock med 
barn- och ungdomslitteraturen jag jämfört med. När det gäller facktexterna i 
Läseboken och seriespråket i Mumin och Kalle Anka är beröringspunkterna 
färre. 

 
 

 
Figur 1. Beskow i relation till andra texter skrivna för barn 

8.2 Beskow och motpolerna muntlighet och skriftlighet 
I följande avsnitt summerar jag hur Beskow positionerar sig i förhållande till 
materialen Samtal och Bruksprosa, som i min undersökning representerar 
motpolerna muntlighet och skriftlighet. Jag lyfter fram en tydlig stilmarkör 
från Beskow-materialet och försöker slutligen visa grafiskt hur Beskow för-
håller sig till muntlighet och skriftlighet. 

Beskow 

Läse-
böcker 

Barn-
böcker 

Serier 

Ungdoms-
böcker 
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8.2.1 Beskow, Samtal och Bruksprosa 
Beskow ligger ungefär mittemellan Bruksprosa och Samtal när det gäller 
vissa ordklassfrekvenser. I två avseenden liknar dessa tre material varandra 
mycket, och det gäller frekvenserna för subjunktioner och predikativfunda-
ment. När det gäller vissa andra variabler håller sig Beskow i närheten av 
Bruksprosan. Åter andra variabler visar på ett släktskap mellan Beskow och 
Samtal. I vissa avseenden ligger Beskow över huvud taget inte inom spän-
ningsfältet mellan Samtal och Bruksprosa, utan har ett värde som under- 
eller överstiger värdena för båda dessa material. Det gäller frekvensen för 
konjunktioner (som är ännu högre än i Samtal), andelen subjektsfundament 
(ännu lägre än i Samtal) samt andelen fundament med adverbial (ännu 
högre än i Bruksprosa). 
 
Det går inte att säga att Beskow alltid ligger på en viss punkt mellan Samtal 
och Bruksprosa. I stället framträder ett ganska brokigt mönster, där muntlig-
het och skriftlighet har olika stort inflytande på Beskow beroende på vilken 
variabel man studerar.  

En tydlig stilmarkör i sammanhanget är att Beskow ofta placerar någon 
annan satsdel än subjektet i fundamentet (se tabell 15 och 16 i avsnitt 7.3.4). 
Följande citat får tjäna som smakprov på Beskows variation: 

Subjekt 
Månen sken så klart på den gnistrande vita snön. (Jon Blunds paraply) 

Objekt 
”Sån färg har inte jag, men om du ror över till handelsboden efter en flaska 
terpentin åt mig, så kan du få köpa dig färg för det som blir över på slanten.” 
(Pelles nya kläder) 

Prepositionsobjekt 
Men till farbror Blå ville Petter göra en större sak och han rådgjorde med 
tant Grön, för hon var väldigt händig i att sätta ihop saker av allt möjligt. 
(Petters och Lottas jul)  

Subjektspredikativ 
Han måste slå kullerbytta tre gånger i sängen, så glad blev han!  
(Olles skidfärd) 

Satsadverbial 
Vi tyckte ganska bra om tant Henriette, men inte förstod hon oss så bra som 
mamma; det märktes allt, att hon aldrig haft egna barn.  
(Farmors första sidenklänning) 
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Innehållsadverbial 
Men på sommaren fanns det så mycket roligt att springa omkring och titta på 
i skogen, så då blev det inte av lika ofta för älvan att dansa. (Solägget) 

Satsfläta 
Det tyckte Greta lät väldigt fint. (Den sönderslagna mjölkflaskan) 

 
Beskow har en lägre frekvens subjektsfundament än båda jämförelsemateri-
alen, 54,7 procent, och hamnar alltså utanför spänningsfältet mellan munt-
lighet och skriftlighet. Det är Samtalsmaterialet som har den näst lägsta fre-
kvensen, vilket gör att man skulle kunna kalla Beskow-resultatet för ”su-
permuntligt”. Här gör jag dock en viss reservation, då det verkar finnas ett 
samband mellan meningslängd och subjektsfundament. Ju kortare meningar-
na är, desto mer sannolikt är det att subjektet hamnar i fundamentet (Daniel-
son 1975:54). Även Platzack (1977:243–244) ifrågasätter sambandet mellan 
skriftspråklighet och en hög andel subjektsfundament. Beskows stora varia-
tion av fundamentet tycks alltså hänga samman med att hon skriver jämfö-
relsevis långa meningar. 

Hur är det då med de andra satsdelarna? Beskows frekvens för objekts-
fundament ligger någonstans mittemellan Bruksprosan och Samtal, dock 
närmast Bruksprosans lägre frekvens. Predikativen är ungefär lika många i 
alla tre materialen och satsadverbialen ungefär lika många i Beskow och 
Samtal. Innehållsadverbialen är däremot klart mer frekventa i Beskow (30,5 
procent) än i Samtal. Slår man samman sats- och innehållsadverbial blir Be-
skows frekvens 36,4 procent, vilket klart överstiger Bruksprosans frekvens. 
Här skulle man alltså kunna tala om en ”superskriftlig” markör. 

8.2.2 Beskow i relation till polerna muntlighet och skriftlighet 
Som jag redogjort för i föregående avsnitt kan Beskow inte placeras på en 
viss punkt mellan motpolerna muntlighet och skriftlighet. I stället rör hon sig 
över hela skalan och till och med utanför densamma. Figur 2 är ett försök att 
illustrera detta. 

 
 

Beskow 
___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

 
Muntlighet _____________________      Skriftlighet 

 
Figur 2. Beskow i relation till polerna muntlighet och skriftlighet 
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8.3 Sammanfattning 
Jämförelsen mellan Beskow och de andra materialen mynnar ut i följande 
slutsatser: 

 
• Det råder stora skillnader mellan Beskows skönlitterära texter och fack-

texterna i Läsebok för folkskolan. 
• Beskows berättarspråk har dock mer gemensamt med språket i samtida 

upplagor av Läsebok för folkskolan än med den första upplagan från 
1800-talet. 

• Det tycks finnas en gemensam språklig grund för det skönlitterära berät-
tandet för barn, det vill säga språkliga fenomen som går igen hos Be-
skow och i de skönlitterära böcker jag jämfört med. 

• Samtidigt har Beskow-materialet, jämfört med andra skönlitterära texter 
för barn och ungdom, en särpräglad stil som utmärks av långa grafiska 
meningar, inledandet av meningar med konjunktion, en jämförelsevis 
riklig användning av tilltals- och interjektionsfraser samt stor variation 
av fundamentet. 

• Adjektivfrekvensen är låg hos både Beskow och seriematerialen Mumin 
och Kalle Anka, vilket kan ha att göra med samspelet mellan text och 
bild, där bilden gör språkliga beskrivningar överflödiga. 

• Olikheterna mellan Beskow och seriespråket är dock fler än likheterna. 
• Språkligt befinner sig Beskows texter i regel någonstans mellan Bruks-

prosans formella skriftspråk och det vardagliga samtalsspråket: ibland 
mittemellan, ibland närmare det formella skriftspråket, ibland närmare 
samtalsspråket. 

• I vissa avseenden ligger Beskow utanför spänningsfältet mellan det for-
mella skriftspråket och samtalsspråket. Det varierar dock på vilken sida 
Beskow hamnar. Det gäller närmare bestämt de höga frekvenserna för 
konjunktioner (ännu högre än Samtal) och fundament med adverbial 
(ännu högre än Bruksprosa) samt den låga frekvensen subjektsfunda-
ment (ännu lägre än Samtal).  

 
Till sist har jämförelserna mynnat ut i tre frågor: 

 
• Finns det viktiga likheter eller skillnader mellan Beskows språk och 

språket i texter av samtida barnboksförfattare?  
• Finns det viktiga likheter eller skillnader mellan Beskows språk och 

språket i den samtida vuxenfiktionen?  
• Vilka funktioner har Och som inledare av grafisk mening? 
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9 Kategori och variation 

I kapitlen 7 och 8 har jag jämfört Beskow-materialet som helhet med ett 
antal material från tidigare undersökningar. Utifrån den analysen har jag 
kunnat visa vad som är typiskt för Beskows berättarspråk jämfört med språ-
ket i annan undersökt skönlitteratur för barn och ungdom: långa grafiska 
meningar, bruket att inleda meningar med konjunktion, de jämförelsevis 
många tilltals- och interjektionsfraserna samt den stora variationen när det 
gäller satsdel på fundamentsplats (se avsnitt 8.1.2). Jag har också visat att 
Beskows språk skiljer sig ganska mycket från språket i Läsebok för folksko-
lan och från seriespråket, även om vissa likheter också är värda att notera (se 
avsnitten 8.1.1 och 8.1.3). Till sist har jag visat att Beskows förhållande till 
storheterna muntlighet och skriftlighet är synnerligen komplext (se avsnitt 
8.2.1). Alla dessa resultat gäller dock Beskow-materialet som helhet. De 
värden som presenterats är genomsnittsvärden för de åtta Beskow-texter som 
ingår i undersökningen. Jämförelsen med de andra materialen ger inget be-
sked om hur variationen bakom dessa genomsnittsvärden ser ut. Vill man få 
en djupare insikt i hur Beskows berättarspråk är beskaffat är det nödvändigt 
att gå vidare och titta på variationen inom Beskow-materialet. Denna uppgift 
tar jag mig an i detta kapitel och i nästa.  

I föreliggande kapitel undersöker jag den eventuella variationen mellan 
olika givna textkategorier som presenterats i avsnitten 5.1.2 och 5.1.3. Det 
gäller för det första den genrebaserade indelningen av de åtta texterna i två 
kategorier. Här utgör Olles skidfärd, ”När stora blåbärsberget kom till stan”, 
Solägget och ”Jon Blunds paraply” kategorin övernaturliga berättelser (inte 
för att de är alltigenom övernaturliga, men för att de innehåller övernaturliga 
inslag), medan Pelles nya kläder, ”Farmors första sidenklänning”, Petters 
och Lottas jul samt ”Den sönderslagna mjölkflaskan” formar kategorin real-
istiska berättelser. För det andra studerar jag variationen mellan bilderböcker 
och berättelser som fått enstaka illustrationer eller helt saknar illustration. 
Bilderböckerna är Olles skidfärd, Pelles nya kläder, Solägget och Petters 
och Lottas jul. Berättelser med enstaka eller ingen illustration är ”När stora 
blåbärsberget kom till stan”, ”Farmors första sidenklänning”, ”Jon Blunds 
paraply” och ”Den sönderslagna mjölkflaskan”. När det gäller denna senare 
uppdelning i kategorier är det flera faktorer som skulle kunna förklara språk-
liga skillnader: samspelet mellan text och bild (respektive avsaknaden av 
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detta samspel), målgruppens ålder (bilderböckerna får antas vara riktade till 
lite yngre barn än de övriga berättelserna) samt lässituationen (högläsning av 
bilderböcker respektive eventuellt tyst läsning av de övriga berättelserna). 
De aktuella forskningsfrågorna är: 
 
• Finns det språkliga skillnader mellan Beskows berättelser som kan kopp-

las till genre? 
• Varierar språket mellan Beskows berättelser beroende på om texten in-

går i en bilderbok eller annan bok, med färre illustrationer? 
 
Jag har gått igenom de undersökningsområden som specificerats i avsnitt 
6.1, nämligen N/V-kvot, ordklassfördelning, adjektivens funktioner, grafisk 
meningslängd, frekvensen av konjunktionsinledda grafiska meningar, mak-
rosyntagmlängd, antalet makrosyntagmer per grafisk mening, makrosyn-
tagmtyp, bisatsfrekvens, underordningsgrad för bisatser, bisatstyp, funda-
mentlängd, fundamentstyp, förekomsten av dubbel satsdel, LIX och OVIX. I 
föreliggande kapitel fokuserar jag dock på de undersökningsområden där det 
finns statistiskt signifikanta skillnader mellan textkategorierna. När det gäller 
signifikansberäkningarna anger * att sannolikheten att resultatet beror på 
slumpen är 5 procent. ** anger att sannolikheten är 1 procent och *** att 
sannolikheten är 0,1 procent. 

Då de åtta texterna i undersökningen är olika långa, har jag beräknat me-
delvärden för varje textkategori; en kort text har alltså lika stor betydelse för 
resultaten som en lång text. Återigen dyker alltså problemet med den dolda 
variationen upp. Detta kompenserar jag för genom att ange standardavvikel-
ser samt kommentera enskilda texter där det synes befogat.  

9.1 Signifikanta skillnader mellan textkategorier 
I följande avsnitt går jag igenom de signifikanta skillnader som uppträder 
mellan övernaturliga och realistiska berättelser eller mellan bilderböcker och 
berättelser med enstaka eller ingen illustration. 

9.1.1 Adjektivens frekvens 
Ordklassfördelningen förefaller likartad i de olika textkategorierna. De enda 
signifikanta skillnaderna gäller adjektivens frekvens, som redovisas i tabel-
lerna 20 och 21. 
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Tabell 20. Adjektivfrekvensen i övernaturliga berättelser och realistiska berättelser 

 ANDELEN ADJEKTIV STANDARDAVVIKELSE 

 
Övernaturliga berättelser 
 
Realistiska berättelser 
 
Signifikans 

 
7,4 % 

 
5,3 % 

 
** 

 
2,0 

 
0,9 

 
 

   

 
Som tabell 20 visar är adjektiven mer frekventa i övernaturliga berättelser än 
i realistiska. Signifikanstestet visar att sannolikheten att denna skillnad beror 
på slumpen endast är 1 procent. Idén från avsnitt 5.1.2 att övernaturliga in-
slag i en berättelse kan påkalla fler beskrivningar framstår som en möjlig 
förklaring. Innan något sådant kan fastslås krävs emellertid en fördjupad 
undersökning där man beräknar adjektivfrekvensen i enbart de övernaturliga 
inslagen (allt är ju inte övernaturligt i de berättelser som här kallas överna-
turliga).  

Över huvud taget bör resultatet tolkas med viss försiktighet. Vad stan-
dardavvikelserna beträffar beror nämligen den höga andelen adjektiv i över-
naturliga berättelser på höga frekvenser i ”När stora blåbärsberget kom till 
stan” och ”Jon Blunds paraply”, 8,9 procent respektive 9,3 procent. I de båda 
andra övernaturliga berättelserna är adjektiven däremot inte vanligare än i 
realistiska berättelser.  

 

Tabell 21. Adjektivfrekvensen i bilderböcker och berättelser med enstaka eller ingen 
illustration 

 ANDELEN ADJEKTIV STANDARDAVVIKELSE 

 
Bilderböcker 
 
Berättelser med enstaka 
eller ingen illustration 
 
Signifikans 

 
5,1 % 

 
 

7,5 % 
 

*** 

0,9 
 
 

1,8 
 
 

   

 
Även då man följer indelningen av texterna i bilderböcker respektive berät-
telser med enstaka eller ingen illustration blir skillnaden i adjektivfrekvens 
signifikant. Adjektiven är vanligare i de berättelser som inte ingår i bilder-
böcker, vilket syns i tabell 21. Sannolikheten att skillnaden beror på slumpen 
är endast 0,1 procent. Detta skulle kunna tolkas som att adjektiviska beskriv-
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ningar får kompensera för sådant som annars skulle ha framgått av olika 
illustrationer. 

Det är framför allt ”När stora blåbärsberget kom till stan” och ”Jon 
Blunds paraply” som bidrar till den högre frekvensen i berättelser med en-
staka eller ingen illustration (jämför den tidigare kommentaren till de över-
naturliga berättelserna).  

9.1.2 Samordning av grafiska meningar 
Som framgår av jämförelsen mellan Beskow och andra material samordnar 
Beskow ofta sina grafiska meningar med konjunktion (se avsnitt 7.3.1 och 
8.1.2). Detta är dock vanligare i vissa textkategorier än andra. Jag fokuserar 
här på samordning med Och, som är den vanligaste varianten. I tabell 22 och 
23 visar jag frekvenserna för Och-inledda grafiska meningar i de fyra textka-
tegorierna. 
 

Tabell 22. Och-inledda grafiska meningar i övernaturliga berättelser och realistiska 
berättelser 

 ANDEL OCH-INLEDDA 
GRAFISKA MENINGAR STANDARDAVVIKELSE 

 
Övernaturliga berättelser 
 
Realistiska berättelser 
 
Signifikans 

10,8 % 
 

23,9 % 
 

** 

3,9 
 

14,8 
 
 

   

 
 

Tabell 23. Och-inledda grafiska meningar i bilderböcker och berättelser med enstaka 
eller ingen illustration 

 ANDEL OCH-INLEDDA 
GRAFISKA MENINGAR STANDARDAVVIKELSE 

 
Bilderböcker 
 
Berättelser med enstaka 
eller ingen illustration 
 
Signifikans 

24,8 % 
 
 

10,0 % 
 

** 

13,5 
 
 

4,7 
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Som tabellerna 22 och 23 visar är det mer än dubbelt så vanligt med Och 
som inledare av grafisk mening i realistiska berättelser jämfört med överna-
turliga och i bilderböcker jämfört med berättelser med enstaka eller ingen 
illustration. Skillnaderna är signifikanta på enprocentsnivån och beror på 
mycket höga värden för Pelles nya kläder och Petters och Lottas jul, där 
35,5 respektive 37,2 procent av alla meningar inleds med Och, något som 
avspeglar sig i de höga standardavvikelserna för realistiska berättelser och 
bilderböcker. Bruket att inleda grafisk mening med Och är minst vanligt i 
”När stora blåbärsberget kom till stan” och ”Farmors första sidenklänning”.  

Resultatet kan tolkas så att bilderböckerna Pelles nya kläder och Petters 
och Lottas jul med sina många Och-inledda grafiska meningar har anpassats 
särskilt väl för högläsning. Det är kanske inte så oväntat att denna mycket 
talspråkliga stilmarkör är vanligare i texter som högläses för de yngsta än i 
texter för något äldre barn som kanske börjat läsa tyst på egen hand. Att de 
två texterna samtidigt är realistiska förklarar då den stora skillnaden mellan 
övernaturliga och realistiska berättelser. 

9.1.3 Nominala bisatser 
Ytterligare ett område där textkategorier skiljer sig åt är frekvensen av no-
minala bisatser; se tabell 24. 

 

Tabell 24. Nominala bisatser i övernaturliga berättelser och realistiska berättelser 

 ANDEL  
NOMINALA BISATSER STANDARDAVVIKELSE 

 
Övernaturliga berättelser 
 
Realistiska berättelser 
 
Signifikans 

21,4 % 
 

31,4 % 
 

* 

8,0 
 

21,4 
 
 

   

 
Övernaturliga berättelser har en betydligt lägre andel nominala bisatser än 
realistiska berättelser. Skillnaden är signifikant på femprocentsnivån. Denna 
skillnad är svår att förklara. Som framgår av standardavvikelserna finns dock 
resultat som avviker starkt från kategoriernas medelvärden. Stora skillnader 
råder till att börja med inom den övernaturliga kategorin; från 10,9 procent 
för Solägget till 28,6 procent för Olles skidfärd. Bland de realistiska berättel-
serna förekommer ännu större spridning; Pelles nya kläder har inga nomi-
nala bisatser alls, medan ”Farmors första sidenklänning” och Petters och 
Lottas jul har mycket höga värden, 44,4 respektive 45,4 procent. Det förefal-
ler som om användningen av nominala bisatser kan vara en stilmarkör Be-
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skow använder i vissa berättelser, utan att detta nödvändigtvis beror på att 
texterna hör hemma i den ena eller andra textkategorin. 

9.1.4 Sammanfattning med kommentar 
Följande signifikanta skillnader finns mellan övernaturliga och realistiska 
berättelser:  

 
• Adjektiven är mer frekventa i övernaturliga berättelser. 
• Att inleda grafisk mening med konjunktionen Och är vanligare i realist-

iska berättelser. 
• Nominala bisatser är mer frekventa i realistiska berättelser. 
 
Följande signifikanta skillnader finns mellan bilderböcker och berättelser 
med enstaka eller ingen illustration:  

 
• Adjektiven är mer frekventa i berättelser med enstaka eller ingen illust-

ration. 
• Att inleda grafisk mening med konjunktionen Och är vanligare i bilder-

böcker. 
 
Allt som allt är sålunda de signifikanta skillnaderna få mellan textkategori-
erna. Detta är kanske lite förvånande när det gäller bilderböcker och berättel-
ser med enstaka eller ingen illustration. Här skulle ju flera faktorer kunna 
innebära systematiska skillnader (samspelet mellan text och bild/avsaknaden 
av detta samspel, åldersanpassning, anpassning till högläsning/frånvaron av 
sådan anpassning). Av resultaten drar jag slutsatsen att Beskow har en 
grundläggande stil som inte skiftar beroende på givna textkategorier. Att hon 
däremot kan variera stilen från berättelse till berättelse är en annan sak, som 
jag kommenterar i följande avsnitt. 

9.2 Ytterligheter 
De signifikanta skillnaderna mellan textkategorierna är alltså inte många. 
Går man igenom resultaten för enskilda texter märker man dock snart att 
variationen inom kategorierna kan vara stor. Inom en rad undersökningsom-
råden blir det tydligt att två realistiska bilderböcker på ett särskilt sätt avvi-
ker från materialet som helhet. Jag sammanfattar här på vilka sätt de båda 
avvikande texterna, Pelles nya kläder och Petters och Lottas jul, skiljer sig 
från mängden. 
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Pelles nya kläder får sin särprägel på grund av följande förhållanden: 
Texten har en jämförelsevis hög N/V-kvot. Ordklassfördelningen avviker 
markant från alla andra texter genom den höga andelen substantiv och den 
låga andelen adverb. Texten har en hög andel predikativa adjektiv men sak-
nar adjektiv med nominal respektive adverbiell funktion. Det är den enda 
text som helt saknar grafiska meningar inledda av konjunktionen Men. Där-
emot är inledande Och särskilt frekvent. Texten uppvisar höga frekvenser av 
imperativiska makrosyntagmer och tilltalsfraser. Vidare är bisatsfrekvensen 
låg, och endast förstagradsbisatser förekommer. Andelen adverbiella bisatser 
är mycket hög och andelen attributiva bisatser hög även den; däremot före-
kommer inga nominala bisatser. Slutligen ligger både LIX och OVIX lägre 
än i alla andra texter.  

Petters och Lottas jul utmärker sig på följande vis: Ordförrådet innehåller 
en hög andel konjunktioner, och det är mycket vanligt att grafiska meningar 
inleds med Och eller Men. Texten har en låg andel attributiva adjektiv men 
höga andelar predikativa respektive adverbiella adjektiv. Vidare uppvisar 
texten låga frekvenser av imperativiska makrosyntagmer och tilltalsfraser. 
Bisatsfrekvensen är hög, och texten är den enda i undersökningen som inne-
håller en fjärdegradsbisats. Slutligen är andelen attributiva bisatser låg, me-
dan andelen nominala bisatser är hög.  

9.3 Sammanfattning 
Analysen av de fyra textkategorierna övernaturliga berättelser, realistiska 
berättelser, bilderböcker samt berättelser med enstaka eller ingen illustration 
kan sammanfattas så: 

 
• Samtidigt som Beskow har en grundläggande stil som skiljer sig från 

stilen i andra material, varierar Beskow-texterna en hel del inbördes. 
Framför allt avviker Pelles nya kläder och Petters och Lottas jul, i regel 
på olika sätt, från de övriga texterna. Variationen i materialet har dock 
inte så mycket med givna textkategorier att göra.  

• De signifikanta skillnaderna mellan övernaturliga och realistiska berät-
telser är få. Den skillnad som är lättast att förklara är att adjektiviska be-
skrivningar är vanligare i fantasifulla övernaturliga berättelser som del-
vis skildrar en annan verklighet.  

• De signifikanta skillnaderna mellan bilderböcker och övriga berättelser 
är få. Att adjektiven är vanligare i övriga berättelser kan förklaras av att 
adjektiviska beskrivningar får kompensera för frånvaron av bilder. Att 
meningsinledande Och är vanligare i bilderböcker kan förklaras med att 
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bilderböckerna är anpassade för högläsning för yngre barn, och att denna 
talspråksmarkör därför passar särskilt väl in.  

 
Ett uppslag till fortsatta undersökningar har framkommit i detta kapitel: 

 
• Stämmer det att det är i de övernaturliga inslagen i vissa berättelser som 

adjektiven är fler (vilket i förlängningen förklarar skillnaden i frekvens 
mellan övernaturliga och realistsiska berättelser)? 

 
En jämförelse mellan givna textkategorier ger alltså begränsad utdelning. Av 
den anledningen bör man utgå från de enskilda texterna då man studerar 
variationen i materialet, något som jag företar mig i nästa kapitel. 
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10 Beskows stilutveckling 

I föregående kapitel undersökte jag variationen mellan Beskows texter ge-
nom att gruppera texterna i vissa kategorier och sedan jämföra dessa katego-
rier. Berättelser med övernaturliga inslag jämfördes med realistiska berättel-
ser, och bilderböcker jämfördes med berättelser som fått enstaka illustration-
er eller inga illustrationer alls. Det visade sig att de signifikanta skillnaderna 
mellan kategorierna var få men att variationen inom kategorierna kunde vara 
betydande. Med andra ord verkar jämförelserna mellan de på förhand givna 
kategorierna inte vara det bästa sättet att fånga den variation som dock före-
ligger mellan de olika texterna. Det behövs en annan metod för att analysera 
och beskriva denna variation. Ett sätt är att överge kategorierna och utgå från 
materialet självt, för att se om texterna grupperar sig på något särskilt sätt 
och sedan försöka förklara varför de förhåller sig till varandra som de gör. I 
detta syfte har de åtta texterna i undersökningen blivit föremål för en så kal-
lad klusteranalys (för en närmare beskrivning av metoden, se avsnitt 6.2). 

Poängen med klusteranalysen är alltså att påvisa vilka samband som råder 
mellan olika texter då vissa variabler tas i beaktande. Vilka variabler bör då 
ingå i en sådan analys? Det skulle vara problematiskt att inkludera alla de 
undersökningsområden, från N/V-kvot till OVIX, som jag gått igenom i 
kapitel 7 (och som även ligger till grund för kapitel 9). Exempelvis är ju 
LIX-värdet samma sak som den grafiska meningslängden och andelen långa 
ord tillsammans. Att oreflekterat använda alla tre variablerna i klusterana-
lysen skulle påverka resultatet på ett olämpligt sätt. Likaså råder ett samband 
mellan N/V-kvoten och frekvenserna för två av ordklasserna som gör det 
olämpligt att inkludera både N/V-kvot och ordklassfördelning i analysen. 
Det är också rimligt att tänka sig att det råder ett visst samband mellan anta-
let bisatser per grafisk mening, antalet bisatser per makrosyntagm och antalet 
bisatser per tusen ord, vilket gör det olämpligt att ta med mer än en av dessa 
variabler i analysen. Vad fundamentstyperna beträffar är det naturligtvis så, 
att få subjektsfundament per automatik medför att någon eller några andra 
fundamentstyper är förhållandevis vanliga; att ta alla fundamentstyper i be-
aktande i klusteranalysen blir därför ”tårta på tårta”. Samma förhållande 
gäller förstås ordklassfördelningen och fördelningen av makrosyntagmtyper. 

För att undvika problem av ovanstående karaktär har jag fokuserat på 
några centrala stilistiska variabler som Melander (2005:319) inkluderar i sin 

 
 
 

109 



klusteranalys av Läsebok för folkskolan, nämligen grafisk meningslängd, 
antalet bisatser per tusen ord, fundamentlängd, procentuell andel subjekts-
fundament, procentuell andel långa ord (alltså ord med mer än sex bokstä-
ver) och OVIX. Till detta har jag lagt N/V-kvoten, för att få med en ord-
klassvariabel.  

10.1 Kluster och spridning 
Resultatet av klusteranalysen visas i dendrogrammet i figur 3. I de fall då 
grupper, kluster, bildas långt till vänster i figuren, finns stora likheter mellan 
texterna. Ju längre till höger grupperingen sker desto svagare är de inbördes 
likheterna. 

 
 

 
 

Figur 3. Beskow-texterna i förhållande till varandra 
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I dendrogrammet framträder dels två kluster, dels två avvikande texter. Det 
första klustret omfattar Solägget, ”Den sönderslagna mjölkflaskan” och ”Jon 
Blunds paraply”. Klustret motsvarar inte någon bestämd textkategori i min 
undersökning, då det rymmer två övernaturliga berättelser såväl som en real-
istisk och en bilderbok såväl som en text med enstaka och en text helt utan 
illustration (se avsnitt 5.1 för en förklaring till hur jag kategoriserat texterna). 
Däremot har texterna det gemensamt att de först publicerades under en se-
nare del av den period då Beskow var verksam som författare, nämligen 
1932–1954 (Beskows första bok utkom 1897 och hon avled 1953; texten om 
mjölkflaskan publicerades postumt). Till denna senare period hör också Pet-
ters och Lottas jul, som utkom 1947; denna text återkommer jag till i och 
med att den inte ingår i klustret. 

Det andra klustret inbegriper Olles skidfärd, ”När stora blåbärsberget kom 
till stan” och ”Farmors första sidenklänning”. Jämfört med det första klustret 
råder något större skillnader mellan de tre texterna i kluster nummer två. 
Liksom i det första klustret ingår två övernaturliga och en realistisk berät-
telse respektive en bilderbok, en berättelse med en enstaka illustration och en 
utan bilder. Precis som det första klustret kan denna grupp av texter kopplas 
till en viss tidsperiod, närmare bestämt de tidiga åren 1907–1922. Under 
denna tidiga period skrevs också Pelles nya kläder, som utkom 1912 men 
som inte ingår i klustret; jag återkommer till denna text. 

Det är alltså uppenbart att merparten av texterna i min undersökning för-
delar sig på två kluster. Samtidigt finns två texter som inte placerar sig i 
något kluster: den sena texten Petters och Lottas jul (som dock ligger när-
mare det sena än det tidiga klustret) och framför allt den tidiga Pelles nya 
kläder. Avsnitt 9.2 avslöjar vad som gör dessa texter till ytterligheter i 
materialet. Jag behandlar dem också i avsnitt 10.3. Allt som allt pekar resul-
taten på att Beskow genomgick en språklig utveckling under sin tid som 
författare, men att det samtidigt fanns utrymme för en hel del språklig varia-
tion både under tidigt och sent författarskap. Variationen tycks ha varit som 
störst under den tidiga perioden.  

Vad är det då för språkliga skillnader som förklarar att texterna bildar två 
kluster? Detta går jag igenom i avsnitt 10.2. 

10.2 Jämförelse av klustren 
I detta avsnitt jämför jag de två klustren, variabel för variabel. Resultaten är 
uppställda i tabell 25. Som framgår av avsnitt 10.1 omfattar klustren tids-
spannen 1907–1922 och 1932–1954. De tidiga texterna tillkom alltså under 
en period av 15 år, de sena under en period av 22 år. Det ligger endast tio år 
emellan dessa kluster. Figur 3 i avsnitt 10.1 visar dock att avgörande skillna-
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der måste finnas mellan dem, vilket tyder på att Beskows stilutveckling gått 
snabbt under åren 1922–1932.  

 

Tabell 25. Jämförelse av tidigt och sent kluster 

 TIDIGT KLUSTER SENT KLUSTER 

 
N/V-kvot 
 
Ord/GM 
 
Bisatser/1000 ord 
 
Ord/fundament 
 
Subjektsfundament 
 
Långa ord 
 
OVIX 

 
0,9 

 
17,4 

 
40,5 

 
2,3 

 
50,5 % 

 
15,1 % 

 
59 

 
0,82 

 
14,4 

 
38,8 

 
1,8 

 
59,6 % 

 
12,0 % 

 
52 

   

 
På vilket sätt har då Beskows stil förändrats med tiden, enligt tabell 25? De 
flesta variabler uppvisar en sjunkande trend; såväl N/V-kvoten som den gra-
fiska meningslängden, bisatsfrekvensen, fundamentlängden, andelen långa 
ord och OVIX har sjunkit. Andelen subjektsfundament har däremot ökat. 
Delvis kan detta beskrivas som en utveckling mot ökad muntlighet (se till 
exempel Lagerholm 2008:190–191). Jag syftar då på den sjunkande N/V-
kvoten, fundamentlängden och ordvariationen, eventuellt också på den sjun-
kande grafiska meningslängden. Undantag finns dock. Som framgår av av-
snitt 7.3.4 är en lägre andel subjektsfundament något som kan förknippas 
med samtalsspråket snarare än det formella skriftspråket (åtminstone när det 
gäller Samtalsmaterialet från Talsyntax; se dock kommentar i avsnitt 8.2.1). 
I just detta avseende har alltså det skriftspråkliga draget stärkts med tiden 
hos Beskow. Vill man tala i andra termer än muntlighet och skriftlighet kan 
man säga att Beskows språk med tiden blivit kortare och enklare i en rad 
avseenden. Detta kan delvis förklaras med den allmänna utvecklingen under 
1900-talet, då meningarna blev kortare och antalet bisatser minskade (Mår-
tensson 1988:190). Andelen långa ord anses dock ha ökat under 1900-talet 
(Mårtensson 1988:190), så i det avseendet följer Beskow inte den mer all-
männa utvecklingstendensen. Rimligen kan man tolka hennes kortare och 
enklare uttryckssätt i det senare klustret som ett tecken på ökad anpassning 
till den primära målgruppens ålder. 
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10.3 Utanför klustren 
Går man tillbaka till kapitel 9 och dess förarbeten och kastar ett öga på de 
två texter som inte ingår i klustren, alltså Pelles nya kläder (1912) och Pet-
ters och Lottas jul (1947), lägger man genast märke till att den tidigare av 
dessa texter har en högre N/V-kvot än den senare. Detta ligger i linje med 
utvecklingen mellan de två klustren. I övrigt beter sig dock de två texterna 
annorlunda än klustren; den tidiga Pelles nya kläder har sålunda kortare 
grafiska meningar, färre bisatser, kortare fundament, färre subjektsfunda-
ment, färre långa ord och lägre OVIX än den sena Petters och Lottas jul. Av 
detta drar jag slutsatsen att det finns en huvudtendens hos Beskow som 
speglas i de två klustren, men att hon samtidigt varierat sitt berättarspråk 
mycket, oavsett tidsperiod, vilket förklarar de mer eller mindre avvikande 
texterna Pelles nya kläder och Petters och Lottas jul. En tänkbar orsak till att 
Pelles nya kläder avviker är att denna jämförelsevis korta text (368 ord) 
förefaller vara skriven för ännu yngre barn än de övriga texterna. Det fram-
står då som naturligt att språket är enkelt och kortfattat. Att Petters och Lot-
tas jul avviker är svårare att förklara.  

10.4 Sammanfattning 
Klusteranalysen kan sammanfattas i följande punkter: 

 
• Då ett antal centrala stilistiska variabler sammanvägs formar merparten 

av texterna, sex av åtta, två kluster, närmare bestämt en grupp tidigare 
tillkomna texter och en grupp senare.  

• Generellt visar klusteranalysen på en utveckling i riktning mot ökad 
muntlighet. Texterna i det senare klustret präglas av kortare och enklare 
uttryckssätt än texterna i det tidigare klustret, vilket tyder på ökad an-
passning till målgruppens ålder. Vissa förändringar ligger också i linje 
med den allmänna språkutvecklingen under 1900-talet. 

• Den tidiga texten Pelles nya kläder och den sena texten Petters och Lot-
tas jul avviker från klusterbildningarna. I synnerhet är Pelles nya kläder 
annorlunda än de andra texterna i undersökningen, vilket kan antas bero 
på att den är skriven för ännu yngre barn än övriga berättelser. 
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11 Avslutning 

I detta avslutande kapitel sammanfattar jag mina huvudresultat från under-
sökningen om Beskows berättarspråk. Mot bakgrund av dessa resultat drar 
jag vissa slutsatser. Slutligen föreslår jag fördjupade undersökningar på 
några områden. 

11.1 Sammandrag av resultat 
Då man jämför Beskows texter med andra material kan man konstatera att 
det finns en gemensam språklig grund för det skönlitterära berättandet för 
barn och ungdom, Beskow inräknad. Denna grund omfattar en makrosyn-
tagmlängd på cirka 9 ord, en bisatsfrekvens på 0,40 bisatser per makrosyn-
tagm eller strax därunder, en fundamentlängd på upp till 2 ord, förekomst av 
dubbel satsdel, och i regel ett LIX-värde kring 30 eller strax därunder (dock 
lägre för småbarnsböcker).  

Samtidigt som Beskow har denna grund gemensam med andra undersökta 
författare, uppvisar hon en egen stil som framför allt utmärks av långa gra-
fiska meningar (vilket kan förklaras med att texterna skrevs under första 
halvan av 1900-talet), många konjunktionsinledda meningar, många tilltals- 
och interjektionsfraser samt stor variation av satsdel i fundamentet. 

Olikheterna mellan Beskow och Läsebok för folkskolan är betydande, 
även om Beskow har mer gemensamt med läsebokens samtida upplagor än 
med den första upplagan från 1800-talet. Olikheterna mellan Beskow och 
seriespråket i Mumin och Kalle Anka är också betydande. En sak har dock 
materialen gemensamt, nämligen en jämförelsevis låg adjektivfrekvens. 
Detta skulle kunna förklaras med att bilderna i såväl bilderböcker som serier 
gör språkliga beskrivningar onödiga. 

När det gäller motpolerna muntlighet och skriftlighet befinner sig Beskow 
i de flesta avseenden någonstans mellan det formella skriftspråket i bruks-
prosan och samtalsspråket: ibland mittemellan, ibland närmare skrift, ibland 
närmare samtal. I vissa avseenden ligger dock Beskow utanför spänningsfäl-
tet mellan formellt skriftspråk och samtalsspråk. Detta gäller Beskows höga 
frekvenser för konjunktioner och fundament med (innehålls)adverbial samt 
hennes låga frekvens subjektsfundament.  
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Samtidigt som många av Beskows genomsnittsvärden skiljer materialet 
från andra material, varierar stilen mellan de olika Beskow-texterna. Då ett 
antal centrala stilistiska variabler sammanvägs i en klusteranalys visar det 
sig att sex av de åtta texterna fördelar sig på två kluster: ett tidigt kluster 
(1907–1922) bestående av tre texter och ett sent kluster (1932–1954) bestå-
ende av tre andra texter. Texterna i det tidiga klustret är Olles skidfärd, ”När 
stora blåbärsberget kom till stan” och ”Farmors första sidenklänning”. Tex-
terna i det sena klustret är Solägget, ”Den sönderslagna mjölkflaskan” och 
”Jon Blunds paraply”. Generellt visar klusteranalysen på en utveckling mot 
ökad muntlighet. Texterna i det senare klustret präglas av kortare och en-
klare uttryckssätt än texterna i det tidigare klustret, vilket tyder på ökad an-
passning till målgruppens ålder. Vissa förändringar ligger också i linje med 
den allmänna språkutvecklingen under 1900-talet (då meningarna blev kor-
tare och bisatserna färre). Två texter avviker markant från de övriga och 
ingår alltså inte i något kluster. Det gäller den tidiga Pelles nya kläder och 
det sena Petters och Lottas jul. Pelles nya kläder avviker som mest, något 
som kan förklaras med att den förefaller skriven för yngre barn än de andra 
berättelserna. 

Variationen mellan texterna kan alltså i hög utsträckning förklaras med att 
de är skrivna under olika tidsperioder. Däremot kan variationen bara i några 
få avseenden kopplas till givna textkategorier. Man kan till exempel konsta-
tera att adjektiven är mer frekventa i övernaturliga berättelser än i realistiska. 
Detta kan tänkas bero på att de övernaturliga berättelserna är särskilt fantasi-
fulla, vilket kommer fram i målande beskrivningar. Mellan bilderböcker och 
berättelser med enstaka eller ingen illustration finns också vissa skillnader: 
Adjektiven är mer frekventa i icke-bilderböcker, och att inleda grafisk me-
ning med Och är vanligare i bilderböcker. Att adjektiviska beskrivningar är 
vanligare i berättelser med enstaka eller ingen illustration jämfört med bil-
derböcker kan bero på att illustrationerna i bilderböckerna står för de be-
skrivningar som i övriga texter måste uttryckas språkligt.  Att meningar som 
börjar med Och är vanligare i bilderböcker än andra berättelser kan bero på 
att bilderböckerna i särskilt hög grad anpassats för högläsning, och att det då 
varit naturligt att använda denna talspråksmarkör.  

11.2 Slutsatser 
Allt som allt pekar resultaten på att Beskow med en egen stil präglad av 
muntlighet och variation skrivit sig in i barnlitteraturens historia. Muntlig-
heten i fråga tilltog med åren och kan kopplas såväl till den allmänna språk-
utvecklingen som till ökad målgruppsanpassning. Variationen gäller både 
uttryckssätten inom varje enskild text och förhållandet mellan de olika tex-
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terna. Sådant som kan förklara vissa aspekter av variationen är, förutom 
utvecklingen över tid, texternas innehåll och genre, samspelet mellan text 
och bild, anpassning till målgruppens ålder samt anpassning till högläsnings-
situationen. Med tanke på variationen inom och mellan Beskows texter, och 
mot bakgrund av hennes betydelse under mer än ett sekel, kan man säga att 
Beskows berättarspråk är föränderligt men beständigt. 

11.3 Förslag till fortsatt forskning 
Slutligen har det under arbetets gång framkommit några frågor som gärna 
kunde besvaras av fortsatt forskning: 

 
• Finns det viktiga likheter eller skillnader mellan Beskows språk och 

språket i texter av samtida barnboksförfattare? (avsnitt 8.1.2) 
• Finns det viktiga likheter eller skillnader mellan Beskows språk och 

språket i den samtida vuxenfiktionen? (avsnitt 8.1.2) 
• Vilka funktioner har Och som inledare av grafisk mening? (avsnitt 8.1.2) 
• Hur fördelar sig adjektiven på olika funktioner i andra material? (avsnitt 

7.2.3) 
• Vad är förklaringen till att Beskow med sitt ofta detaljerade ordförråd 

har ett lägre OVIX än Läsebok för folkskolan? (se avsnitt 7.4.2) 
• Stämmer det att det är i de övernaturliga inslagen i vissa berättelser som 

adjektiven är fler (vilket i förlängningen förklarar skillnaden i frekvens 
mellan övernaturliga och realistiska berättelser)? (se avsnitt 9.1.1) 

 
I en avslutande fråga tar jag upp tråden från Enkvist (1974:115), som anser 
att den distinktiva stilistiken bör kompletteras med deskriptiv stilistik (se 
avsnitt 2.1.1) och Lagerholm (1999:180), som förordar att kvantitativa stu-
dier kompletteras av kvalitativ analys (se avsnitt 2.2.1.4): 
 
• Vad skulle en kvalitativ stilanalys av Beskows texter avslöja om hennes 

berättarspråk? 
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