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Abstract 

Bakgrunden till denna studie är att ta reda på om de vuxna karaktärerna i barnlitteraturen har 

förändrats över tid. Arbetet är avgränsat till två barnböcker från år 1912 och 1998 och de har 

analyserats utifrån ett makt- och genusperspektiv. Syftet är att ta reda på hur skildringen av de 

vuxna har sett ut i denna barnlitteratur och om den har förändrats. Detta arbete har haft som mål att 

reda ut vad som har förändrats över tid och om någon förändring har ägt rum. Tillvägagångssättet 

har varit att analysera två barnböcker på ett kvalitativt sätt var för sig och sedan kategorisera in 

analyserna i underkategorier under makt och genus. Dessa har sedan diskuterats och sammanfattats. 

I resultatet framgår det bland annat att barns aktörskap har blivit mer angeläget i den nyare 

barnboken men att markering av kön fortfarande är märkbart, till exempel ser byxor ut att vara ett 

typiskt plagg för män men inte för kvinnor.  
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1 Inledning 

Barnlitteratur är i själva begreppets titel en markering att den är annorlunda och därmed är den 

också intressant att studera. Begreppet litteratur används i vardagen och syftar generellt på den 

litteraturen som riktas mot vuxna läsare. Är barnlitteratur till bara för barn, eller förekommer det 

endast barn i denna litteratur? Ska barn läsa den själva eller varför görs denna avgränsing? Kåreland 

ifrågasätter begreppet barnlitteratur och uppmärksammar i sammanhanget att det finns flick- och 

pojkböcker för barn, men inte för vuxna vilket också är intressant (2008, s. 1). 

 

Undersökningen kommer att ägnas åt barnlitteratur och innehållet i litteraturen kommer att beröra 

dessa motsatspar, barn och vuxna. Det är min egen tolkning att dessa kan ses som motsatspar. 

Skillnaden mellan barn- och vuxenlitteratur står däremot inte i motsats enligt Hellsing (1999, s. 25). 

Han beskriver skillnaden som mer av teknisk natur och använder metaforen ”två grenar på samma 

träd”. 

 

Under 1700-talet började vuxna producera litteratur för barn i Sverige med syfte att uppfostra 

barnen upplyser Kåreland (2008, s. 2). Vidare skriver hon att det dröjde ända in på 1880-talet tills 

de första bilderböckerna för barn utkom som inte var i direkt syfte att uppfostra utan genuint till för 

barnen, och i slutet av 1800-talet slog barnboksförfattaren Elsa Beskow igenom (Kåreland, 2008, s. 

4-5). En av Beskows böcker är också med i denna undersökning. 

 

1900-talet benämns ofta som Barnets århundrade utifrån en bok av Ellen Key med samma namn 

som utkom år 1900 (Gustafsson, 2011, s. 156). Under detta sekel skedde stora förändringar i 

samhället och med folkhemmets framväxt och kvinnans frigörelse ökade behovet av platser för barn 

att vara på när föräldrarna var på arbetet skriver Kåreland (2008, s. 6). Genom att förskolan då 

byggdes ut ökade också behovet av böcker att läsa för barnen förklarar hon. Barnlitteraturen har 

alltså under en lång tid haft en betydande roll i förskolans verksamhet och blir därmed ett motiv för 

att undersöka i detta arbete. 

 

I förskolan läses mycket barnlitteratur och det förekommer även att förskolor strävar efter att få en 

litteraturprofilering så en undersökning av barnlitteratur är högst relevant för förskolan (Lindö, 

2009, s. 157). I Läroplan för förskolan står det att förskolan har som mål att sträva efter att varje 

barn ”utvecklar intresse för skriftspråk, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa” (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 10). 

 

I barnlitteraturen förekommer det vuxna i form av till exempel mammor och pappor, grannar och 
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kioskägare och med detta arbete tänker jag undersöka vilken bild som förmedlas av vuxna samt om 

den har förändrats i en jämförelse av en bok från 1910-talet och en bok från 1990-talet.  

 

Genom att undersöka hur en vuxen skildras undersöker jag samtidigt hur ett barn inte skildras. Det 

är genom detta förhållningssätt jag ser arbetet som intressant och relevant för förskolan och som en 

möjlighet att bidra med någonting nytt. I varje mening som beskriver hur en vuxen är finns en 

värdering i hur barn inte är, ett motsatsförhållande jag vill undersöka närmare eftersom vi vet att de 

vuxnas barnsyn förändrats under 1900-talet i Sverige. Synen på barn som kompetenta och fulla av 

potential är ett synsätt som fanns i slutet av 1900-talet men som var ett i princip otänkbart synsätt i 

början av 1900-talet (Lenz Taguchi, s. 2013, s. 43). Återspeglar sig detta i bilden av den vuxne i 

barnlitteraturen också? Vad får egentligen barn för bild av vuxna och dess värderingar i den 

litteratur de omges av? 

 

Användning av begreppet ”barns vuxenperspektiv” kan enligt Svenning ”bidra till en bättre 

symmetri i relationerna mellan barn och vuxna” och då måste vi undersöka det närmre till exempel 

genom att ta en närmre titt på barnlitteraturen hävdar Svenning (2011, s. 55).  Både barn och vuxna 

har en bild av vad vuxna är och den bilden påverkas av den litteratur de möter då den återspeglar 

relationer mellan barn och vuxna. Svenning uppmärksammar också vad för handlingsutrymme som 

ges barnen beroende på deras vuxensyn (Svenning, 2011, s. 56). Detta exemplifierar han med den 

alltmer utbredda dokumentationen i förskolan där barn kanske inte alltid känner att de vågar säga 

nej till att dokumenteras. Om barnens vuxensyn bygger på ömsesidig respekt kanske barnet vågar 

säga ifrån. Risken är annars att vi tror barnen vill saker som de egentligen inte vill eftersom de inte 

protesterar på grund av att deras bild av vuxna inte tillåter det. 

 

Maktperspektivet mellan vuxna och barn är alltid intressant i barnlitteraturen eftersom 

barnlitteraturen är skriven för barn, men av vuxna och denna maktbalans blir extra intressant i de 

böcker där barn och vuxna förekommer tillsammans anser jag. Det ska poängteras att detta arbete 

oundvikligen kommer att beröra hur barn skildras men jag ska då försöka hålla fokus på hur barn 

skildras i kontrast till de vuxna, exempelvis barns motstånd mot de vuxnas makt. 

 

1.1 Studiens syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur vuxenrollen skildras och om denna har förändrats i en jämförelse 

av de två barnböckerna Pelles nya kläder och Nämen Benny, skrivna av två populära författare. Den 

ena boken är från 1910-talet och den andra från 1990-talet. Studien kommer att fokusera på 
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områdena genus och makt. 

 

1.2 Frågeställning 

Hur har förändringen skett i hur de vuxna skildras och vad finns det för likheter i barnböckerna med 

fokus på genus och makt? 

2 Kunskapsöversikt 

Detta är en litterär analys där jag kommer gå igenom tidigare forskning på området barnlitteratur för 

en överblick samt reda ut centrala begrepp som är relevanta i analysen. 

 

2.1 Ikonotextuellt perspektiv 

I min undersökning använder jag ett ikonotextuellt perspektiv vilket innebär att det tas hänsyn till 

både text och bild och förhållandet dem emellan. Av Nikolajeva betecknas det som en syntes av det 

text och bild gemensamt skapar (2000, s. 15). 

 

En liknande beskrivning av det ikonotextuella perspektivet görs av Hallberg som påpekar att 

bilderbokens två medier bild och text bygger på en holistisk syn. En holistisk syn kan jämföras med 

att man har en helhetssyn (Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 2012, s. 108). Jämförbart kan man se att 

förskolan i Sverige har ett helhetsperspektiv på lärande, lek och omsorg och det kan också ses som 

en holistisk syn på förskolans verksamhet. 

 

2.2 Barnlitteratur 

Barnlitteratur är det begrepp jag valt att använda eftersom det viktiga är att litteraturen läses av samt 

är skriven med barn som tänkt publik. Ett välanvänt begrepp för samma typ av litteratur är 

bilderbok men då illustrationer i sig inte är det viktigaste för denna undersökning väljer jag att 

använda mig av begreppet barnlitteratur. Österlund definierar en bilderbok som något där samspelet 

mellan muntlig, textuellt och visuellt berättande är ett kännetecken (2008, s. 6). Detta kännetecknar 

även det urval av litteratur som används i denna analys. 

 

2.3 Makt 

Begreppet makt beskrivs som en handling (maktutövning) alternativt en förmåga (maktresurser) av 

Nationalencyklopedin (2015-11-12). Makt är när en aktör kan få en annan aktör att göra som denne 
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vill. Makten är stark då den kan få en aktörs vilja att gå igenom även om det strider mot någon 

annans vilja och intresse (Ahrne, Roman & Franzén, 2013, s. 24). Grunden för att få vad man vill i 

strid mot en annan aktörs vilja är de maktresurser som finns tillgodo för exempelvis belöning då 

viljan gått igenom (Nationalencyklopedin (2015-11-12). Begreppet aktör används i beskrivningen 

då makt inte endast utövas mellan personer utan också mellan olika myndigheter, djur och 

människor etc. 

 

Makt utövas av alla i samhället menar filosofen Michel Foucault och kan i förskolan få betydelse 

för relationerna mellan barnen, eller mellan de vuxna och barnen. Maktutövandet kan ha stor 

betydelse i framtiden då det kan påverka barnens moral (Johansson, 2008, s. 24). I förskolan 

förekommer lärande och det i sig riskerar att användas som ett instrument för makt då 

förskolläraren kan göra anspråk på vad som är standard och generalisera även om makten inte är 

uttalad (Eidevald, 2013, s. 79). 

 

När en förskollärare möblerar i ett rum och ställer någonting väldigt högt upp på en hylla så 

förmedlar det en diskurs som säger att kortväxta människor (barn) inte kan ansvara för dessa 

föremål på egen hand. Förskolläraren producerar på så vis makt över barnen som förlorar kontroll 

över att fritt plocka fram föremålen. Detta exemplifieras med målarfärg i förskolan av Lenz Taguchi 

där förskolläraren ställer färgen högt uppe så att barnen inte själva kan ta ned den (2013, s. 45). 

 

Foucault menar att makt inte finns i sig själv utan skapas och återskapas ständigt i det sociala livets 

relationer och sammanhang (Johansson, 2008, s. 202). Makten kan analyseras i allt och i 

barnlitteraturen förmedlas ständigt ett maktperspektiv då de är skrivna av vuxna för barn och i 

relationen vuxen-barn är det ständigt en fråga om makt, vilken bild den vuxna väljer att förmedla. 

Detta kan tydliggöras genom Nationalencyklopedins definition om handlingsutrymme och 

maktresurser där det vid minsta motsättning är så att den vuxne i praktiken har mer livserfarenhet 

och resurser än barnet (2015-11-12). Makten lever alltid i en dialektik med motstånd förklarar 

Foucault och hävdar att det alltid finns motstånd där det finns makt, som i en symbios (Johansson, 

2008, s. 24, 202). 

 

De vuxnas definitionsmakt i förskolan har uppmärksammats av Juul och Jensen som i en intervju 

med en femåring fick höra att det sämsta med förskolan var att man inte fick vara sur (2009, s. 52). 

Endast den som hade en anledning att vara sur fick vara det och den som hade makten att definiera 

huruvida barnen kände sig sura eller inte var de vuxna. Detta bekräftas av Fennefoss och Jansen 

som hävdar att vuxna har makten att definiera mer än bara barnens känslor utan också vad de gör. 
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Detta definieras av vuxna genom de reaktioner som ges på barns handlingar och hur vi sätter ord på 

det. Värt att notera är dock att forskning visar att barn som i en konflikt möts av respekt och 

förståelse oftare kan ta andras tolkning i beaktande vid konflikter (2009, s. 56, 74) . 

 

Makt över känslor blir extra påtagligt när det handlar om relationen barn-vuxna men med all makt 

finns det motstånd enligt Foucault (Johansson, 2008, s. 24, 202). Hur barns motstånd i 

maktrelationen till vuxna ser ut kan variera men även barn har makt som de kan använda i sitt 

motstånd. Genom att inte bara lyssna uppmärksammat och ta in vad de vuxna förmedlar kan barnen 

svara kort, avfärdande eller tydligt markera sitt motstånd genom att vägra svara eller helt enkelt gå 

sin väg. Dessa maktmedel lyfts fram som en styrka barn innehar och motståndet förekommer även i 

barnlitteraturen (Gjems, 2011, s. 115; Grettve, 2008, s. 29). 

 

Den dominerande diskursen är ofta att de vuxna har rätt över barnen och sett till maktresurser är det 

nästan alltid så att de vuxna har mer att tillgå. Denna diskurs är till stor del dominerande i samhället 

och förskolan men blir tydligare när någon möter den med motstånd och ifrågasätter den eller 

protesterar. Genom motståndet kan det skapas något som kallas för en motståndspraktik alternativt 

en motståndsdiskurs (Lenz Taguchi, 2013, s. 39). 

 

Begreppet aktörskap innebär att man har möjlighet att påverka sin egen situation och innehar ett 

handlingsutrymme. En aktör har utrymme att påverka sin omgivning och sin egen situation och 

redan det nyfödda barnet har ett aktörskap då det påverkar och samspelar med sin omgivning menar 

Richards (Halldén, 2007, s. 19). Det ger barnet ett handlingsutrymme till exempel att skrika för att 

omgivningen ska förstå att barnet är hungrigt. Genom att betrakta barnet som en egen aktör och 

individ som är någon och inte bara ska bli någon ger vi dem ett aktörskap (Halldén, 2007, s. 176). 

Detta aktörskap ger också barnet makt att påverka sin omgivning. Karlsson har i sin forskning 

kommit fram till att aktörskap bör ses som något barn uppnår i praktiken och inte något som 

beviljas av vuxna. Hon förklarar också att barns aktörskap är kopplade till de sociala strukturer som 

finns omkring barnen (2012, s. 48-49). Hennes forskning gör det intressant att undersöka om barns 

aktörskap i exempelvis en bok från år 1912 och 1998 kan se olika ut.  

 

2.4 Genus 

Enligt Nationalencyklopedins definition kan genus beskrivas som människors sociala kön. Det 

sociala könet handlar om vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt. I forskning och 

teoribildning används begreppet genus i syfte att urskilja och förstå de idéer, föreställningar och 
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handlingar som sammantaget formar vår bild av kön (2015-11-12). 

 

Könsmönster är något som skapas, och omskapas hela tiden och barn och barnböcker är inga 

undantag. Barn i sig har trots att de är unga en bra uppfattning om vad som stereotypt sett anses 

kvinnligt respektive manligt förklarar Hyltén-Cavallius i sin forskning om hur små barn gör och 

förstår genus (2012, s. 75). 

 

Hur barn gör kön lär de sig av omvärlden och i barnlitteraturen används ofta markörer för att peka 

ut någon som pojke eller flicka. Nikolajeva & Scott upplyser om att det inte är ovanligt att flickor 

bär rött och pojkar bär blått för att markera genus i barnlitteraturen (Nikolajeva & Scott, 2001, s. 

108). Om detta även gäller de vuxna i illustrationerna framkommer ej men det kommer att 

undersökas i analysen av de utvalda böckerna. Ytterligare fyller Aronsson i med att genus kan 

markeras i barnlitteraturens illustrationer i form av karaktärernas hår, eller huvudbonad samt klädsel 

(1997, s. 42-43). 

 

Genus handlar inte om det faktiska biologiska könet utan om vad som är tillåtet för könen i enlighet 

med rådande normer. I ett historiskt perspektiv och med hänsyn till den kulturella kontexten kan 

man se att gränserna för vad som är tillåtet förändras och alltid gjort så (Kåreland, 2003, s. 18). 

Bjurulf konstaterar också  att genus skapas av människor och lyfter fram den historiska kontexten 

med att upplysa om att det på 1700-talet bland annat var manligt att sminka sig vilket är motsatsen 

till idag (2013, s. 97).  I förskolan kan genus exemplifieras med att flickor i större utsträckning än 

pojkar leker lugna lekar och pojkar mer vilda. Ärlemalm-Hagsér menar att pojkars lekar i förskolan 

oftast är mer högljudda, tävlingsinriktade och större till ytan medan flickors lekar i regel är mer 

lugna och platsbundna (2008, s. 116-117). 

 

Ur ett genusperspektiv förklaras inte detta med att pojkar har mer spring i benen biologiskt sett utan 

att de tillåts och förväntas leka mer vilt av samhället. Samhället i den bemärkelsen gäller allt från 

föräldrar, kamrater, leksaksreklam riktad specifikt till ett kön och idoler från barnfilmer med mera. 

Det är alltså inte bara så att ett visst beteende är mer godkänt utan också så att samhället har 

förväntningar på människor utefter kön. Ett nyfötts barns könsorgan är för många otroligt viktigt för 

val av färg på kläder, blått för pojkar och rött eller rosa för flickor. Dessa förväntningar kan sedan 

resultera i en press på att barnen ska bete sig på ett särskilt sätt och tycka om en särskild färg vilket 

resulterar i att genusnormerna ständigt reproduceras i samhället. 

 

Arnesson Eriksson lyfter fram att genusarbete ihop med jämställdhet inte handlar om att flickor och 
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pojkar ska byta med varandra. Hon lyfter i stället fram att de genusnormer som finns i form av 

egenskaper och handlingar måste värderas lika högt och inte att flickor ska välja blått eller att 

pojkar ska klä sig i rosa (2009, s. 118). Hon påpekar också i något som kan tolkas som en varning 

för att fokusera för mycket på kläder och handlingar. 

 

Även i moraliska frågor kan pojkar och flickor visa skillnader men Johansson konstaterar att 

forskning visat att det handlar om genus och inte om biologiskt kön, alltså att beteendet påverkas av 

hur vi förväntas göra och tänka i moraliska frågor (2008, s. 14). Maktspel pågår ständigt i barns 

samspel och en aspekt av detta är genus. Johansson konkretiserar detta genom ett exempel där en 

pojke exkluderas från ”tjejsoffan” men exemplet visar också hur ett barn överträder genusgränsen 

till förmån för etiken och vänskapen med pojken vilket resulterar i att han ändå får sitta i ”tjejsoffan” 

(2008, s. 158-160). Hon konstaterar att gränserna som villkorar vad pojkar och flickor bör eller kan 

göra kan utmanas av barnen, bland annat av etiska skäl som i exemplet ovan. Hon hävdar att barn 

värnar om samma etiska värden (2008, s. 158, 185). 

 

Inom genusbegreppet kan man finna flera olika perspektiv på genus. Två av dessa perspektiv kallas 

för det neutraliserande och det kompensatoriska (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 23). 

 

I det neutraliserande perspektivet är grundsynen att ingenting har ett genus. Färgen rosa är inte bara 

för flickor och krigsleksaker är inte bara för pojkar. Alla ska göra lika i könsneutralitetens anda. 

Bakom könsneutraliteten finns en teori om likhet som riskerar att resultera i att flickor ska bli som 

pojkar då det som kopplas till maskulina egenskaper ofta ses som norm. (Eidevald & Lenz Taguchi, 

2011, s. 22, 25; Bodén, 2011, s. 38). 

 

I motsats till det neutraliserande perspektivet menar det kompensatoriska att allting har ett genus. På 

så vis erkänner man att allting hör till antingen det kvinnliga eller manliga könet och därmed går 

man miste om det som inte hör till ens eget av omvärlden uppfattade genus. Begreppet 

kompensatorisk pedagogik myntades först av den danska läraren Anne Mette Kruse och handlar om 

att man ska få utveckla alla sina sidor vilket barn inte får idag enligt detta perspektiv (JämO, 2004; 

Bodén, 2011, s. 40). 

 

För att motverka ojämställdheten ska därför könen kompenseras för vad de går miste om på grund 

av sitt kön vilket i en förskolegrupp kan se ut så att flickorna får gå iväg själva och göra något i 

gympasalen så de får träna på maskulina egenskaper som självständighet och att vara modig. Eller 

att pojkarna delas in i en egen grupp och får göra aktiviteter som hör till feminina egenskaper som 
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närhet och känslor. Exempel på en sådan aktivitet kan vara en massagesaga som en förskollärare 

leder (Eidevald, Lenz taguchi, 2011, s. 22; Bodén, 2011, s. 40). En negativ aspekt av det 

kompensatoriska perspektivet är att man medvetet skiljer på pojkar och flickor och på så vis 

förmedlar en bild av att barnen är olika på grund av könet de identifieras som (Bodén, 2011, s. 43-

44). 

 

Vid läsning av barnlitteratur i förskolan kan förskolläraren alltså välja olika genusmedvetna 

strategier. Det neutrala förhållningssättet att inte nämna kön på karaktärerna vid läsningen, eller det 

kompensatoriska förhållningssättet och byta ut könen i boken för att kompensera ifall till exempel 

alla böcker om maskiner har manliga karaktärer i huvudrollen. 

 

2.5 Analysens underkategorier 

Analyserna av böckerna kommer ske enskilt utifrån ett genus- samt ett maktperspektiv. Dessa 

begrepp är så pass breda att jag kommer smalna av dem och analysera böckernas illustrationer och 

text inom några underkategorier till genus respektive makt. Det är efter analysen av böckerna som 

det kan tolkas om någon förändring har skett mellan böckerna då de utgivits med ca 90 års 

mellanrum. 

 

Följande underkategoriseringar kommer användas i analysen och några används i både makt- och 

genusanalysen och några endast i den ena av dem. Genusmarkörer är till exempel något som endast 

analyseras i ur ett genusperspektiv och motstånd endast ur ett maktperspektiv. Detta urval av 

underkategorier har jag valt för att jag tror det möjliggör att finna förändring och likheter.  

 

2.5.1 Aktörskap (handlingsutrymme) 

Det aktörskap man har påverkar vad för handlingsutrymme man har. Det anpassas efter den 

kunskap och sammanhang man befinner sig i och detta utvecklas vidare i en studie om barns vardag 

med knapp ekonomi (Harju, 2008). I analysen innebär det att jag kommer analysera hur stort 

handlingsutrymme de vuxna ger barnen. Betydelsen här blir mångtydig då det inte bara innebär vad 

de vuxna ger barnet (alltid ett barn i huvudrollen i de två böckerna) för aktörskap utan också vad 

författaren vill förmedla för bild av barns möjligheter till handlingsutrymme.  

 

2.5.2 Vuxnas förväntningar på barn 

Här kommer jag att analysera vad de vuxna karaktärerna har för förväntningar på barnen. Det kan 
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till exempel visa sig i hur de använder sitt kroppsspråk eller hur de samtalar med barnen men det 

ska poängteras att tolkningarna av de implicita förväntningarna är mina egna. 

 

2.5.3 Motstånd 

Där det finns makt finns det också motstånd anser Foucault (Johansson, 2008, s. 24). I båda 

böckerna förekommer makt över barnen från de vuxna karaktärerna och under denna rubrik 

analyseras det ifall barnen gör något motstånd mot de vuxnas maktutövning och hur detta motstånd 

då ser ut.  

 

2.5.4 Kommunikation 

Denna underkategori analyseras utifrån både ett genus- och maktperspektiv. Jag kommer att 

undersöka om dialogen som de vuxna för är genusneutral eller märkt av deras genus samt om den 

används som ett maktmedel i de vuxnas kommunikation. Fokus kommer finnas på de vuxnas 

kommunikation även om den sker med barn. I denna underkategori är det endast den verbala 

kommunikationen som analyseras, alltså inte kroppsspråk. 

 

2.5.5 Genusmarkörer 

Analys av genusmarkörer innebär att jag analyserar bokens text och illustration i jakt på typiska sätt 

att markera genus, det kön någon tillskrivs. Rouma har i en analys lyft fram särskilt tre 

genusmarkörer, hår, klädsel och huvudbonad (Aronsson, 1997, s. 42).  I analysen har jag identifierat 

flera genusmarkörer. En genusmarkör kan synas i bild men inte i texten och tvärtom därför är ett 

ikonotextuellt perspektiv bra att använda i analysen.  

 

2.5.6 Barnets syn på den vuxna 

Genom att analysera vad barnen i barnlitteraturen har för vuxensyn kan vi tolka vad författaren vill 

förmedla, till exempel om bokens syfte i huvudsak är uppfostrande eller till för att underhålla 

läsaren. Barnlitteraturen har alltid speglat olika syner på uppfostran hävdar Lassén-Seger och om 

Elsa Beskow speglar en annan specifik syn än Barbro Lindgren borde det märkas i hur barnen ser 

på de vuxna i litteraturen menar jag (2008, s. 115). Även sångböckerna från början av 1900-talet var 

tydligt uppfostrande och sade något om vad för syn de vuxna hade på ”det goda barnet” så om 

denna bok tolkas som uppfostrande är det helt i linje med den tid den skrevs på (Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling, Pramling Samuelsson & Wallerstedt, 2008, s. 34).  
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2.6 Sammanfattning 

Det ikonotextuella perspektivet integreras i undersökningen med min analys av genus och makt. Det 

innebär att jag söker efter bland annat genusmarkörer i både text och bild vilket är ett sätt för 

karaktärerna att göra manlighet och kvinnlighet. Det kan vara ordvalet i de vuxnas kommunikation 

eller vad de vuxna har för kläder på sig. När analysen sker med fokus på makt kan det arta sig i att 

jag söker efter betydelse i de vuxnas sätt att kommunicera i texten eller hur deras kroppsspråk ser ut 

i bilden.  

4 Metod och urval 

 

4.1 Metod 

Jag kommer i min undersökning granska två barnböcker i syfte att söka svar på min frågeställning. 

Nedan beskrivs vad en innehålls- och textanalys innebär. Det är två analysmetoder jag kommer 

använda mig av och fokus kommer att ligga på de vuxnas skildring utifrån begreppen makt och 

genus. Denna avgränsning är relevant eftersom en undersökning som undersöker förändring riskerar 

att bli alldeles för bred utan ett fokus. För att avgränsa arbetet ytterligare och ändå få med analys av 

såväl text som illustrationer kommer de två kategorierna makt och genus med fokus på de vuxna att 

analyseras var för sig i ett ikonotextuellt perspektiv. Detta perspektiv beskrivs ovan i 

kunskapsöversikten. 

 

Ansatsen för denna undersökning är kvalitativ och inte kvantitativ. Med en kvalitativ metod går 

man in på djupet på den data man har i stället för att samla in en större mängd data.  Analyserna av 

barnlitteraturen består av ett litet antal böcker där jag söker många upplysningar, sammanhang och 

strukturer. Detta tillsammans med fokusering på att förstå och beskriva det jag analyserar är 

samtliga kriterier för en kvalitativ metod (Bjorndal, 2005, s. 23). 

 

Studerande av olika diskurser kan användas i en sådan här undersökning men då urvalet är så pass 

litet kommer i stället andra metoder att stå i fokus. Bergström & Boréus förklarar också att det kan 

vara svårt att använda diskursanalyser i ett så litet urval då det blir ytligt och svårt att dra några 

slutsatser (2005, s. 11). Dock kommer analyserna ha diskursiva inslag men undersökningen är 

kvalitativ vilket oftast diskursanalyser inte är (Bergström & Boréus, 2005, s. 19-20). I ett försök att 

ändå motivera hur min diskurs ser ut så innefattar den hur de vuxna ser ut, hur de framställs i 

relation till barnen och hur de kommunicerar. 
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Det material jag kommer analysera är endast primärkällor. Det innebär att källorna (barnlitteraturen) 

är något jag mött under arbetets gång och kunnat bläddra i själv. Om jag endast hade mött denna 

litteratur genom andras tolkningar (exempelvis recensioner av litteraturen) så hade det kallats för 

sekundärkällor. Även en primärkälla kan delas in i de två kategorierna avsiktliga och oavsiktliga 

källor. Det innebär att om en primärkälla är tänkt att uppmärksammas av andra i framtiden efter att 

det skrivits så är källan avsiktlig. Om källan är oavsiktlig kan den ha skapats för stunden som till 

exempel ett mötesprotokoll eller en närvarolista (Bell, 2006, s. 125-127). I mitt urval är det ytterst 

tydligt att det är primära avsiktliga källor jag använder mig av för att undersöka min frågeställning, 

det vill säga två stycken barnböcker från 1900-talet som jag lånat på Uppsala stadsbibliotek som 

skrivits i syfte att andra ska läsa dem. 

 

4.2 Urval 

Tidigt i arbetet var jag i kontakt med Uppsala stadsbibliotek för hjälp med urval av barnlitteratur. 

De böcker som lånats ut mest under tidigt och sent 1900-tal skulle vara de böcker jag valt men 

ganska omgående kom beskedet att det skulle vara ett stort projekt att finna en topplista över de 

mest utlånade böckerna för 100 år sedan (se bilaga 1 för mail-konversation). Bibliotekarien som 

svarade på mitt mail nämns inte vid namn i bilagan då hen önskade vara anonym.  

 

Då undersökningens tidsram inte tillåter att lägga en längre tid på sökning i databaser och kontakt 

med forskare för endast urvalets skull så har jag beslutat mig för att välja två böcker av de mest 

populära författarna under 1900-talet. Urvalet har gjorts utan kunskap om i vilket antal böckerna 

sålts eller lånats på bibliotek. Avgränsningen har gjorts utifrån de årtal författarna verkat så att en är 

skriven mycket tidigt (1912) och en mycket sent (1998). 

 

Författaren Elsa Beskow slog igenom år 1901 och är därför en bra författare att inleda med (Westin, 

2008, s. 72). Den andra författaren är Barbro Lindgren som skrivit barnböcker under hela 1990-talet. 

 

I mitt urval har jag endast valt svenska författare för att utesluta risken för felaktig översättning och 

därmed risken för att ikonotexten förstörs (Nikolajeva, 2000, s. 59). Praktiskt sett gick urvalet till så 

att jag satt en dag på Uppsala stadsbibliotek och bläddrade igenom böcker på avdelningen för de 

yngsta barnen. Eftersom jag ville göra ett någorlunda objektivt val av litteratur så var mitt enda krav 

till en början att det förekom vuxna i böckerna. Den litteratur jag valde ut lade jag i olika högar och 

jag fann tidigt att några författare hade sina böcker i egna hyllor. Detta tolkade jag som att de är 

extra populära och kända.  
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Tre författare tog särskilt min uppmärksamhet då de skrivit böcker under olika tidsperioder på 

1900-talet. Dessa tre var Astrid Lindgren, Barbro Lindgren och Elsa Beskow. Det byggdes tre 

stycken högar med litteratur av dessa författare som sedan lästes igenom. En författare som valdes 

bort var Pija Lindenbaum då de av hennes böcker som fanns att låna inte hade vuxna med i 

handlingen i den grad jag önskade. Till en början var tanken att även analysera en Astrid Lindgren-

bok men denna försvann på grund av tidsbrist under arbetets gång.  

 

Böckerna som sorterades i högar lästes mer noggrant för att avgöra om någon analys av de vuxna 

karaktärerna skulle kunna ske och jag valde till en början ut två böcker av Elsa Beskow men boken 

Farbror Blås nya båt valdes bort då den var alldeles för lång och Pelles nya kläder hade ett större 

fokus på de vuxna. När jag bestämt mig för att jag ville göra undersökningen på böckerna Nämen 

Benny och Pelles nya kläder samt en bok av Astrid Lindgren så sorterade jag tillbaka resten av 

böckerna och lånade tre böcker varav en alltså uteslöts under arbetets gång.   

 

4.3 Textanalys 

I denna undersökning kommer jag att analysera källornas illustrationer och texter. Inom semiotiken 

kallas även illustrationerna i en bok för ”text” när de ses som meningsbärande teckensystem vilket 

jag i undersökningen ser dem som (Bergström & Boréus, 2005, s. 15-16).  En textanalys kan dock 

ha flera olika inriktningar beroende på vad man vill analysera och jag kommer använda mig av 

lingvistisk textanalys och innehållsanalys. Jag kommer läsa de två barnböckerna i sin helhet och 

analysera vissa aspekter närmare. Undersökning kommer göras på hur språket används samt analys 

av texternas syntax vilket också är den definition som Bergström och Boreús använder sig av om 

vad en lingvistisk textanalys är (2005, s. 19-20). I syfte att avgränsa analysen och undersökningen i 

sin helhet är det genus och makt jag kommer fokusera på. I praktiken kan det innebära att analysera 

om män och kvinnor använder sig av olika uttryck i kommunikationen och om detta ser olika ut 

under de två olika tio-talen under 1900-talet som undersökningen fokuserar på. 

 

4.4 Innehållsanalys 

En innehållsanalys är ”en forskningsteknik i syfte att kunna dra replikerbara och valida slutsatser 

från data till dess kontext” med förutsättningen att det görs ett riktigt urval i undersökningen. Man 

kan göra en innehållsanalys för att studera exempelvis sexistiska fördomar i läroböcker eller studera 

skevheter i mediarapportering. Ofta genomförs en innehållsanalys genom att man räknar det antal 

gånger vissa termer eller faktorer förekommer i ett urval av källor, eller i en nyhetstidning (Bell, 
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2006, s. 129). I min metod kommer jag använda mig av innehållsanalys och studera hur de vuxna 

skildras i de utvalda böckerna utifrån ett genus- och ett maktperspektiv. Någon statistik kommer 

dock inte föras då antalet böcker är så pass få men en kartläggning kommer ske av bland annat det 

språkbruk de vuxna använder sig av. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

 

Jag lånade böckerna som skulle analyseras på Uppsala stadsbibliotek och läste dem noggrant flera 

gånger i mitt hem som också är platsen där större delen av arbetet ägt rum. För att förstå värdet i det 

ikonotextuella perspektivet provade jag också att läsa böckerna med fokus på endast text och endast 

bild och det blev en skillnad då. Främst läsningen av bara texten i Nämen Benny blev förvirrande då 

det aldrig nämns att barnet Benny är en gris vilket bilderna visar. I texten i Nämen Benny framgår 

det aldrig att karaktärerna kan vara hund eller gris med om än med ett mänskligt beteende. 

 

I textanalysen analyserades alla meningsbärande teckensystem vilket tillät mig att även analysera 

böckernas illustrationer vilket var en förutsättning för att se analysen ur ett ikonotextuellt perspektiv 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 15-16). Lingvistisk textanalys används när jag analyserar 

kommunikationen som förekommer i böckerna (Bergström & Boréus, 2005, s. 19-20). I analysen 

använder jag mig också av innehållsanalys som metod (Bergström & Boréus, 2005, s. 18-19). Detta 

görs genom att undersökningens två fokus (makt och genus) är förutbestämda och inom dessa två 

områden kommer jag söka sammanhang och kontext.  Eftersom makt och genus är så pass stora 

områden kommer underkategoriseringar göras så att analysen blir mer lättöverskådlig. Dessa 

underkategoriseringar förklaras ovan i kunskapsöversikten.  

 

När jag analyserade böckerna enskilt och var för sig ur ett genus- och ett maktperspektiv använde 

jag mig av underkategorier, även kallade teoretiska begrepp i detta stycke. I maktanalysen gjordes 

det med de teoretiska begreppen makt, motstånd, aktörskap och de vuxnas förväntningar på barn. I 

genusanalysen gjordes det med underkategorierna genusmarkörer, kommunikation och barnets syn 

på de vuxna. Jag läste en bok i taget och läste boken Pelles nya kläder först då den kommer först i 

kronologisk ordning.  

 

Dessa underkategorier, teoretiska begrepp utmejslades i min läsning då det är intressanta delar av 

respektive perspektiv och är väl applicerbart på den analys av makten mellan relationer, vuxna och 

barn som denna undersökning utgör. Alla sidor lästes först och sedan läste jag sidorna var för sig i 
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kronologiskt ordning mycket noggrant. 

 

Vid läsningen ”läste” jag såväl bokens illustrationer som text för att bilda mig en komplett 

uppfattning av vad som förmedlades i bokens berättelse. Anteckningar fördes vid varje enskild sida 

och senare plockade jag bort analysen från de sidor där vuxna inte förekom för det förekom alltid 

något intressant då vuxna syntes i illustration eller text. Anteckningarna fördes fritt och placerades 

sedan in i de olika teoretiska begreppens kategorier som jag såg passade bra på de båda böckerna. 

När jag till exempel analyserade boken Pelles nya kläder ur ett maktperspektiv och läste att målaren 

kallade Pelle för en slarver så antecknade jag det under det teoretiska begreppet kommunikation. 

 

4.6 Metodkritik 

Förändring är något jag vill undersöka och då är en uppenbar kritik det låga urvalet, det vill säga att 

jag endast analyserar två böcker. Chansen att se en förändring i barnlitteratur hade varit tydligare i 

ett urval på tre eller flera böcker. 

 

I barnlitteratur med illustrationer ligger oftast fokus på handlingen och karaktärerna kan tolkas som 

ett medel för att föra handlingen framåt eller verktyg för författaren som vill förmedla någonting till 

läsaren. Inga karaktärer lärs kännas på djupet eftersom böckerna ofta är ganska korta och 

handlingen ständigt går framåt. Därmed kan en djupare analys av karaktärerna bli utmanande. Detta 

kan ses som en begränsning i min undersökning (Nikolajeva, 2000, s. 142). 

 

I min avgränsning till makt och genus kan man ifrågasätta varför just dessa skulle stå i fokus men 

då undersökningen var tidsbegränsad och jag ville göra en kvalitativ undersökning så hade det inte 

funnits tid för att undersöka ”allt”. Undersökning av flera aspekter försvårades av att jag ville göra 

en kvalitativ undersökning som kräver en djupare analys än en kvantitativ undersökning.  

 

Även inom avgränsningen till makt och genus kan kritik uppstå framför allt mot min användning av 

begreppet genus, isolerat från andra maktstrukturer som klass och etnicitet. I stället för att försöka 

få med allt som rör teorier om genus har jag försökt vara konsekvent och endast analysera genus, 

oberoende av till exempel klass och etnicitet. Det är framför allt ur ett intersektionellt perspektiv 

mina kategoriseringar kan kritiseras. Dolk framhäver att kön i över huvud taget inte går att 

analysera för sig självt med stöd i det intersektionella perspektivet som problematiserar indelningen 

i flickor och pojkar om man inte frågar sig vilka flickor och pojkar som analyseras. Vidare förklarar 

hon att inom queerteorin avfärdas synen på två kön helt eftersom genus alltid samverkar med andra 
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kategoriseringar (2011, s. 50-51, 56). 

 

4.7 Reliabilitet 

Reliabilitet kan också beskrivas som tillförlitlighet (Bell, 2006, s. 117). Det innebär att 

undersökningen är reliabel om den ger samma resultat om den görs under andra omständigheter och 

av andra personer. Är det en absolut sanning jag förmedlar som vem som helst skulle få fram vid 

genomförande av denna undersökning. Svaret är nej. 

En annan person som skulle göra samma undersökning skulle kunna få fram helt andra svar av två 

orsaker. Den första är att en annan person hade kunnat välja två andra barnböcker att analysera från 

tidigt respektive sent 1900-tal vilket självklart skulle kunna leda till ett helt annat resultat.  

Den andra orsaken är att jag som tolkar litteraturens texter och illustrationer inte gör det tomhänt på 

ett blankt blad i mitt huvud. När jag tolkar böckernas information kan jag omöjligt göra detta på ett 

helt neutralt sätt utan min kunskap och mina erfarenheter påverkar vad jag ser eller inte ser 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 25).  

Som uttolkare försöker jag inte berätta precis vad Barbro Lindgren eller Elsa Beskow ville förmedla 

utan jag söker efter mening i litteraturen som också bygger på min verklighet, erfarenhet och 

kunskap i min samtid vilket ger litteraturen en ny innebörd (Bergström & Boréus, 2005, s. 25). 

Även om 100 andra personer med samma universitetsutbildning som jag hade gjort denna 

undersökning på precis samma böcker och med samma avgränsningar som jag så hade resultaten 

varierat eftersom vi alla går in i analysen med våra egna erfarenheter, värderingar och kunskap.  

4.8 Validitet 

Eftersom det klargjorts att undersökningen inte är reliabel så saknar den också validitet enligt Bell 

(2006, s. 118). Om en frågeställning kan prövas mot olika metoder kan det utläsas hur valid den är. 

Ifall denna undersöknings frågeställning hade besvarats med såväl en kvantitativ som kvalitativ 

metod hade det underlättat att se hur validiteten är, det vill säga om det som ska mätas verkligen är 

det som mäts (Bjorndal, 2005, s. 115). Då denna undersökning forskar om förändring så hade en 

annan person kunnat undersöka förändring men med ett annat fokus. Utforskning av förändring 

hade kunnat innebära att analysera färgen på karaktärernas kläder, eller hur stora näsor vuxna 

respektive barn har. Även vid en analys av makt och genus så är det ganska oklart vad exakt inom 

genus och makt som ska analyseras. En annan person hade kanske valt att analysera andra aspekter 

än jag gjort. Dock anser jag att det jag har undersökt har gjorts både noggrant och systematiskt. 
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4.9 Bok- och författarpresentation 

 

Pelles nya kläder 

Boken är skriven år 1912 av en av vår tids mest klassiska författare, Elsa Beskow och utgiven på 

nytt år 2012 i en särskild nyutgåva. Det är denna nyutgåva jag lånat på Uppsala stadsbibliotek och 

använt i undersökningen. Det kändes självklart att ha med denna författare som representant för den 

första delen av 1900-talet. I Beskows ära har det tillverkats en frimärksserie, priser i hennes namn 

har delats ut och en staty av henne finns i Djursholm i Stockholm (Wikipedia, 2015-11-06).  

 

Boken handlar om pojken Pelle som vill ha ett par nya kläder. Dessa behöver tillverkas från 

grunden och boken inleds med att han klipper av ullen på sitt får. För varje steg i klädernas 

tillverkningsprocess frågar han en vuxen om de kan hjälpa till. För varje vuxen han ber om hjälp 

möter han kravet att göra något i gengäld, till exempel att bära in ved eller ro över till handelsboden 

för att köpa terpentin. Illustrationerna vittnar om ett Sverige för länge sedan och boken tilltalar 

säkert barn även idag då den är så enkelt uppbyggd. Han går från person till person, ber om en tjänst 

och ger någonting i retur utan argumentation. 

 

Nämen Benny 

Boken är skriven år 1998 och representerar i undersökningen det sena 1900-talet. Författaren 

Barbro Lindgren har tilldelats den kungliga medaljen Illis quorum samt Litteraturpriset till Astrid 

Lindgrens minne (Almapriset) och en mängd andra utmärkelser genom åren (Svt, 2015-11-20; 

Sveriges radio, 2015-11-20). 

 

Boken handlar om pojken Benny som blir osams med sin mamma vilket eskalerar när hon vill tvätta 

hans snuttis lillnöffe. Lillnöffe är ett slags gosedjur eller snuttis som Benny bär med sig. I sin ilska 

tar Benny med sig lillnöffe och ger sig iväg hemifrån, han ska bo någon annanstans nu. Under hans 

rymning hemifrån möter han olika vuxna i sin jakt på ett nytt hem. Slutligen inser han att han inte 

får tag på någon att bo hos och att lillnöffe har blivit ännu smutsigare än innan. Bäst att själv tvätta 

lillnöffe konstaterar Benny och sedan flyttar de hem igen. Ikonotexten är intressant då Benny och 

hans mor är grisar med mänskliga attribut vilket det aldrig står om i texten. Även bland de andra 

karaktärerna är en del djur och en del människor till utseendet vilket också utmanar analysförmågan 

då det till exempel inte är självklart om en karaktär är man eller kvinna.  
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5 Analys och resultat 

5.1 Pelles nya kläder - maktanalys  

Aktörskap (handlingsutrymme) 

Pelle är ett barn som får använda saxen själv utan uppsikt samt använda elden utan vuxen uppsikt. 

Dessa handlingar verkar inte göras i smyg. Genom hela berättelsen funderar jag på om Pelle måste 

ha nya kläder eller om han i huvudsak vill ha nya kläder för att han trivs med hela processen. Ifall 

Pelle verkligen behöver nya kläder så är förväntningarna på honom väldigt höga då hans hjälp från 

de vuxna alltid är villkorlig. Idag hade nog Pelles mamma åkt och köpt nya kläder på en gång när 

det behövdes. Pelles handlingsutrymme är som störst i mötet med den vuxna säljaren i 

handelsboden. Där tar Pelle inte av sig sin keps för att visa den vuxna respekt och han säger inte 

”snälla” (Beskow, 2012). Pelles agerande kan bero på att han vet att han har något försäljaren vill 

ha, pengar vilket jämnar ut maktbalansen emellan dem. De vuxna männen målaren och skräddaren 

kräver inte mer än de vuxna kvinnorna men de är betydligt otrevligare mot Pelle. 

Vuxnas förväntningar på barn 

I Pelles nya kläder förväntar sig samtliga vuxna att Pelle ska ge något i retur när han ber om hjälp 

med att tillverka sina nya kläder. Författaren jämställer Pelle och de vuxna i både text och bild på så 

vis att den vuxna verkar förvänta sig precis samma sak av barnet Pelle som av vilken annan person 

som helst. När Pelle möter vuxna av det manliga könet tar han av sig kepsen som en gest av respekt 

för den vuxna. Detta bekräftar det jag skrivit om under rubriken motstånd (se nästa stycke) att 

Pelles nya kläder kan ha varit en bok vars huvudsyfte var att påverka barn till att bli som de vuxna 

ville. Detta kan ha varit omedvetet från författarens sida och varit normen för hur barn skulle bete 

sig för att uppfylla de vuxnas förväntningar på den här tiden.  

Motstånd 

Varje vuxen kräver en gentjänst för att hjälpa Pelle med sina nya kläder och han accepterar det utan 

minsta motstånd. Eftersom motstånd mot de vuxnas motkrav helt saknas i boken kan det tyda på att 

författaren skrivit den i syfte att uppfostra barn till att alltid göra som de vuxna säger och inte 

protestera. Jag tänker mig att Pelle är idealbilden av ett barn så som vuxna vill att barn ska vara på 

den här tiden. Boken i sin fysiska utformning används i så fall som ett maktmedel av det tidiga 

1900-talets vuxna för att disciplinera barnen som möter boken. Bristen på motstånd mot de vuxnas 
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maktutövning blir tydlig när Pelle trots att han tar av sig kepsen och ber om hjälp av den vuxne 

målaren ifrågasätts på ett direkt personligt plan, (se nästa stycke).  

Kommunikation 

När Pelle inledningsvis ber sin farmor om hjälp kräver hon att han gör en tjänst i retur. Hon kallar 

honom också för ”gullehjärtat mitt” vilket kan tolkas som ett sätt att uppmuntra honom alternativt 

markera att han är längre ned i hierarkin (Beskow, 2012). Han är ”hennes” gullehjärta, inte ett 

gullehjärta (Beskow, 2012). Tydligare blir maktstrukturen i kommunikationen när Pelle möter den 

vuxna målaren och ber honom om färg. Målaren svarar först inte på frågan utan förminskar Pelle på 

ett personligt plan med orden ”Vad är du för en gröngöling” (Beskow, 2012). I sammanhanget 

känns gröngöling som allt annat än en komplimang men vad ordet hade för betydelse under denna 

tidsperiod vet jag inte. Även den vuxna skräddaren bemöter Pelle genom att förminska honom som 

person med orden ”Säger du det din slarver” innan han besvarar Pelles artiga önskan om hjälp med 

sina kläder (Beskow, 2012).  

5.2 Pelles nya kläder – genusanalys 

Genusmarkörer 

Kläder är en intressant genusaspekt som jag uppmärksammat. Vuxna kvinnliga karaktärer som 

Pelles farmor, mormor och en kvinnlig handelsbodsbesökare som bara syns i bilden har alla sjal på 

huvudet och en stor kjol på kroppen. Dock har Pelles mor ingen sjal och huruvida hon bär kjol eller 

inte är svårt att avgöra. Ytterligaren en kvinnlig karaktär som endast syns i illustrationerna bär en 

kjol men ingen sjal. Detta verkar vara en typiskt kvinnlig klädsel i boken och det kan påpelas att de 

kvinnor som saknar sjal är inomhus på bilderna vilket kan betyda att sjalen i huvudsak är en 

kvinnligt kodad klädsel för utomhusbruk. De vuxna manliga karaktärerna har varken sjalar eller 

kjolar på sig. I sin helhet är män och kvinnor olika klädda i bokens illustrationer och främst 

kvinnorna har en likartad klädsel.  

Värderande beskrivning som ”så fin”, ”så fint, så fint” och ”så fint” används endast om sådant som 

de kvinnliga karaktärerna gör (Beskow, 2012). När den manliga skräddaren fick Pelles kläder 

färdiga eller när målarens bidrag till att få kläderna blå presenteras så används inga sådana 

beskrivningar. Det är tydligt att begreppet ”fin” är förknippat med det feminina.  

Vid en närmrare titt på de vuxnas sysselsättning så verkar männen vara sysselsatta med något slags 

arbete som skräddare, målare och handelsbodsexpidit medan kvinnorna tar hand om barn, vattnar 
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blommor eller tar hand om djuren. En intressant kvinna som bryter normen förekommer med 

skräddaren i två bilder. Hon stryker kläder i en bild (arbetar ihop med skräddaren) och serverar 

kaffe i en annan. Eftersom hon förekommer tydligt vid två tillfällen tillsammans med den manliga 

skräddaren utan att nämnas i texten tolkar jag det som att hon finns i periferin i syfte att bekräfta 

skräddaren som fader. Denna tolkning gör jag då två små barn också syns i illustrationerna med 

skräddaren och kvinnan utan att nämnas i texten. Visserligen kan man också se kvinnornas 

sysselsättning som yrken men männen beskrivs som sin sysselsättning, till exempel. målaren eller 

skräddaren medan kvinnorna beskrivs i mer sociala termer som mormor, farmor och mor. Med 

anledning av att männen tilltalas som sina sysselsättningar menar jag att det görs en skillnad på 

deras och kvinnornas sysselsättning och därmed en skillnad på vad de gör utifrån deras genus.  

Barnets syn på den vuxna 

En detalj i bokens illustrationer är hur Pelles kroppsspråk ser ut när han ber de olika vuxna 

karaktärerna om hjälp med de olika stegen i klädernas tillverkningsprocess. När Pelle ber om hjälp 

av sin farmor och mormor sitter kepsen på huvudet utan någon djupare innebörd. Vid uppslaget då 

han ber sin mor om hjälp har han ingen keps på sig vilket kan bero på att de är inomhus. När Pelle 

ber vuxna män om hjälp ser kroppsspråket dock annorlunda ut och både när han ber målaren och 

skräddaren om hjälp tar han av sig kepsen och håller den mot bröstet som en gest av respekt mot 

den vuxna mannen. Handelsbodsförsäljaren möter inte denna respekt men av honom ber heller inte 

Pelle om hjälp utan kan betala för sig med pengar. Hur Pelle har sin keps är alltså olika beroende på 

om den vuxna han ber om hjälp från är en kvinna eller man där mannen får mer respekt. 

Kommunikation 

I min analys kan jag urskilja att vid de tillfällen Pelle ber en vuxen kvinna om hjälp så förstärker 

han sin önskan om hjälp med ordet ”snälla” vid samtliga tillfällen (Beskow, 2012). Det bemötande 

han får från de kvinnliga vuxna sker med gulliga uttryck som ”gullehjärtat mitt” och ”vännen min” 

(Beskow, 2012). Sådana uttryck möter han knappast av de vuxna männen. När han ber målaren och 

skräddaren om hjälp säger han visserligen ”snälla” till en av dem men bemötandet är i stället 

ifrågasättande (Beskow, 2012). ”Vad är du för en gröngöling?” och ”Säger du det, din slarver” får 

Pelle som svar (Beskow, 2012). Det är en väldigt stor skillnad på hur de vuxna uttrycker sig i dialog 

med Pelle där kvinnorna använder positiva mjuka ord medan männen är ifrågasättande och inte bara 

utifrån att han vill ha hjälp med något utan ifrågasättande mot hans person. 
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5.3 Nämen Benny – maktanalys 

Aktörskap (handlingsutrymme)  

Något direkt förhandlingsutrymme verkar inte existera mellan modern och Benny men han påverkar 

sin egen situation genom fysiskt motstånd. Denna påverkansmetod motarbetas inte i någon större 

utsträckning av mamman som besvarar Bennys motstånd med frasen ”Nämen Benny” (Lindgren, 

1998). När Benny är på jakt efter ett nytt hem ser han många vuxna som sitter i sina hus. Här ropar 

han ”Får vi flytta in?” utan att någon hör (Lindgren, 1998). Det var ett märkligt försök att påverka 

sin egen situation menar jag. 

Vuxnas förväntningar på barn 

Mamman förväntar sig att Benny ska låta henne städa ifred och uttrycker sig mot att han förstör. 

Något hårdare tonläge eller försök till resonemang verkar hon inte förvänta sig ska fungera och när 

Benny helt sonika ger sig iväg hemifrån låter hon honom gå. Hon kanske förväntar sig att 

konflikten ska gå över om de är ifrån varandra en stund. Samtliga vuxna som Benny möter i 

sökandet efter ett nytt hem verkar förvänta sig att han klarar sig själv. Ingen uttrycker oro vilket kan 

betyda att de tolkar situationen som att han endast är tillfälligt på rymmen och går hem när han har 

tröttnat. Någon oro eller försök till interaktion med Benny sker inte ens när han står naken och 

jätterädd utanför korvkiosken efter att ha blivit ivägjagad av en arg gubbe. Den vuxna gubben som 

jagar Benny från ängen är liksom bokens andra vuxna inte inne på någon kompromisslösande väg.  

Bristen på kompromisser i boken kan tolkas som att Benny är för ung för att se något värde i det 

eller att författaren vill behålla ett flyt då huvudrollen Benny är väldigt aktiv och rör sig vidare 

genom berättelsen. 

Motstånd 

I bokens inledning städar mamman på ett sätt som Benny inte vill, den beskrivande texten anger att 

mamman inte får lägga hans pinnar och potatisar i långa rader. När mamman gör det i alla fall tar 

Benny och gör fysiskt motstånd genom att slå ned potatisarna på golvet. När han inte vill bada 

används samma metod om fysiskt motstånd som visade sig fungera vid den första konflikten. Hans 

fysiska motstånd upprepas en tredje gång och då har han fått nog och lämnar hemmet med ilska i 

sinnet. Även mamman ser ilsken ut. 

När Benny befinner sig på en äng, klär av sig och gräver en grop blir han ivägjagad av en gubbe 

som hotar att dra knorren av honom. Här möter den vuxna inget motstånd utan Benny flyr så fort 
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han kan vilket leder till att han glömmer kvar lillnöffe samt inte hinner klä på sig. En tanke är att 

Benny som upproriskt barn nu gått över gränsen. Pojken är på en annan persons egendom och 

gräver upp marken och där går gränsen. De barn som läser boken ska i sådana fall förstå att så gör 

man verkligen inte. Alltså att författaren vill förmedla var gränsen går i ett uppfostrande syfte riktat 

från henne själv som vuxen till budskapets mottagare, barnen. 

I bokens slut är lillnöffe jättesmutsig men Benny vill komma hem igen utan att hans mamma ska 

slänga lillnöffe i tvättmaskinen. Då tvättar han lillnöffe i en vattenpöl. Syftet med detta är att 

mamman inte ska få tvätta snuttisen lillnöffe i tvättmaskinen. Det tolkar jag som motstånd mot 

mammans makt som ger henne rätten att bestämma vad som ska läggas i tvättmaskinen och inte. 

Motståndet mot denna makt sker alltså redan innan konflikten åter aktualiseras. Då mamman visar 

glädje när hon ser att Benny tvättat lillnöffe kan tvätten i vattenpölen också tolkas som att det är ett 

sätt för Benny att visa förlåt till mamman så att hon ändå får som hon vill och lillnöffe blir ren.  

Den vuxna mamman är väldigt tålmodig men markerar ändå vad hon tycker gentemot Benny när 

han visar motstånd. Den andra vuxna karaktären han har en konflikt med är den arga gubben som är 

så fruktansvärt arg att Benny överrumplas och flyr i all hast. Här finns ingen upprorisk liten pojke 

längre. Jag tolkar det som att Benny är trygg i sin relation till mamman och där vågar göra 

motstånd, något han kanske uppfostrats till att göra. 

Kommunikation 

När Benny gör fysiskt motstånd mot mammans städning reagerar hon med den återkommande 

frasen ”Nämen Benny” vilket är ett sätt att visa att hon inte tycker om hans motstånd men samtidigt 

nöjer sig med att bara få det sagt (Lindgren, 1998). Denna procedur upprepar sig snarlikt då 

mamman vill bada sin son.  

När Benny vid två tillfällen frågar en vuxen om han kan få flytta in till dem så gör han det inte med 

ordet ”snälla” utan snarare med en argumenterande stil då han motiverar varför han borde få sin 

vilja igenom, för ”vi har inget hem” syftandes på honom själv och lillnöffe (Lindgren, 1998). Den 

första vuxna som Benny frågar är korvgubben som svarar ”Nej det får ni inte, tror du jag är dum i 

huvudet?” (Lindgren, 1998). Någon oro för barnet verkar korvgubben inte ha. 

En intressant scen är när Benny frågar en vuxen om att få flytta in och den vuxna faktiskt överväger 

det genom att ringa sin fru och fråga. Hon säger helt sonika ”Aldrig i livet” utan några följdfrågor 

om vem Benny är (Lindgren, 1998). Maktrelationen mellan de två vuxna verkar väldigt skev då 

frun verkar bestämma och det med en kompromisslöshet. 
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När Benny sedan springer över en äng och gräver en grop att ta igen sig i rusar det ut en gubbe ur 

ett litet hus som hytter med näven och vrålar att Benny ska ge sig iväg för annars ”drar han knorren 

av honom” (Lindgren, 1998). Detta är ett grovt hot och då det riktas från en vuxen till ett barn är det 

extra allvarligt. Vad vill författaren åstadkomma? Fördomen om den ensamma och griniga gubben 

späs på för läsaren med denna scen. Jag funderar på om berättelsen är en kulmen av möten som nu 

leder till att Bennys äventyr börjar gå mot sitt slut och alltså är framställt i ett berättartekniskt syfte. 

Författaren vill kanske förmedla att där går gränsen för vad man får och inte får göra syftandes på 

att beträda någon annans mark och gräva en grop där. 

Möjligen kan också det hela vara menat ironiskt så att man ska skratta åt den arga gubben men jag 

tycker att hans ordval att fysiskt skada barnet Benny i kombination med den knutna näven i bilden 

är för grovt för att vara menat ironiskt och Benny beskrivs som ”mycket rädd” (Lindgren, 1998). 

Hur rädd Benny är upprepas dessutom i hans tanke två gånger när han måste gå tillbaka till ängen 

och smyger för att inte bli sedd av gubben. 

5.4 Nämen Benny – genusanalys 

Genusmarkörer 

Bennys mamma är klädd i en vit sjal och hon har en röd stor tröja på sig lång som en klänning. Som 

bokens enda uttalat kvinnliga karaktär som syns i bild är hon också den enda som saknar byxor 

vilket kan tolkas som en genusmarkör. I bokens inledning står hon och städar och att denna vuxna 

karaktär vill ha rent är ett tema för hela boken. I texten framgår att hon ställer potatisar och pinnar i 

rader vilket jag tolkar som att det hör till städningen och i första sidans illustration finns en 

dammsugare som bekräftar bilden av den städande mamman och fördomen att kvinnans plats är i 

hemmet bland annat för att städa.  

Försäljaren i korvkiosken beskrivs i text som en gubbe men i bilden kan man också tänka sig att 

hans hår på armarna fungerar som en markering för att det är en man och inte en kvinna. 

En vuxen med mobiltelefon möter Benny och det uttalas aldrig vad denne har för kön. På bilden har 

hen slips och lite skäggstubb vilket kan markera att det är en man. Skäggstubbet som genusmarkör 

kompliceras dock av att den vuxna mänskliga karaktären är i en hunds kropp. Denna vuxna ringer 

till sin fru förklarar texten vilket skulle kunna vara en underförstådd markering att den som ringer är 

en man. Men då detta inte är uttalat kan jag inte utesluta att författaren haft en baktanke med att inte 

explicit förklara personens kön, det vill säga att det mer handlar om läsarens fördomar än 

författarens om man ser karaktären som en man eller inte. 
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Barnets syn på den vuxna 

Barnet Benny vill inte att hans mamma städar och texten förklarar detta redan på den första sidan. I 

en illustration ser vi hur han i protest förstör mammans rader av potatis som puttas ned av Benny 

med en pinne. Han vågar öppet visa vad han tycker om den vuxna karaktärens städning. Han har 

också självkänsla nog att välta en badbalja så att allt vatten åker ut på golvet då han inte tillät att 

mamma badar honom. Ytterligare motstånd visas mot mamman då hon vill tvätta sonens ”snuttis” 

lillnöffe. Helt sonika tar han den ifrån henne och beger sig sedan argt hemifrån, ”Här kan man ju 

inte bo!” (Lindgren, 1998). 

Mot bokens slut inser han att han saknar sitt hem och sin mor som beskrivs som ”liten mamma” 

(Lindgren, 1998). Slutligen tvättar Benny lillnöffe i en vattenpöl vilket kan vara för att göra sin mor 

glad, eller för att slippa tjat om att lillnöffe måste tvättas i tvättmaskinen.  

Kommunikationen 

När mamman möter motstånd från sin son om städningen utbrister hon ”Nämen Benny” utan 

närmare förklaring vad hon menar (Lindgren, 1998). Jag tolkar det som en markering men inte en 

tillrättavisning. ”Nämen Benny” upprepas fyra gånger i boken av mamman (Lindgren, 1998). 

När de två är som argast på varandra lämnar sonen bostaden och mamman står argt kvar med 

armarna i midjan. Denna strategi av mamman kan vara medveten om hon tror att resonerande inte 

kan leda någon vart med sin just då väldigt arga son. 

I korvkiosken arbetar en man som får en argumenterande fråga från Benny om att få flytta in där 

och hans reaktion är ganska hård, ”Tror du jag är dum i huvet” (Lindgren, 1998). 

En vuxen med mobiltelefon får också frågan om Benny får flytta in men hen måste ringa till sin fru 

och fråga. Hennes svar blir ”Aldrig i livet” (Lindgren, 1998). Detta visar att frun har makten i 

relationen men det inte är uttalat om den vuxna med mobiltelefonen själv är en man eller inte även 

om jag tror det. Mina antaganden bygger dock på fördomen om att män i större utsträckning bär 

slips, att heteroförhållanden är en norm i vårt samhälle samt att skäggstubben markerar manlighet. 

Huruvida skäggstubben markerar manlighet eller inte kompliceras av att den vuxna inte är 

människa utan en hund i illustrationen.  

En gubbe som sitter i en liten stuga får syn på Benny som bökar och gör en grop på ängen. Det är 

först den tredje gången gubben syns i bild som han också får sin plats i texten och det med råge då 

han rusar ut med knuten näve och skriker ut hot mot barnet Benny, ”Ge dig iväg annars drar jag 
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knorren av dig” (Lindgren, 1998). Senare i boken återvänder Benny till ängen och då upprepas detta 

hot två gånger i Bennys tankar.  

Avslutningsvis kommer Benny tillbaka hem och har då gjort som mamman ville och tvättat 

lillnöffe. Mamman utbrister i bokens sista mening ”Nämen Benny, du har ju tvättat lillnöffe” 

(Lindgren, 1998). Trots barnet Bennys aktiva motstånd mot sin mor är hon genom hela boken 

tolerant och uttrycker endast sitt missnöje med att säga ”Nämen Benny” (Lindgren, 1998). Detta 

kan jämföras med korvgubbens otrevliga kommentar och gubbens hemska hot mot barnet Benny. 

Hur de vuxna kommunicerar i boken visar att den enda uttryckligen kvinnliga karaktären är 

betydligt mer mjuk i orden mot barnet än de uttalat manliga karaktärerna. 

 

6 Diskussion och sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vad för förändring som skett i hur de vuxna skildras i 

barnböckerna, om skillnader och likheter. Detta avgränsas till böckerna Pelles nya kläder som 

skrevs på 1910-talet och Nämen Benny från 1990-talet. De likheter och skillnader jag söker är i 

temat genus och makt. Jag kommer här diskutera och sammanfatta resultatet av min analys först 

utifrån maktanalysen och sedan genusanalysen. Till skillnad från analysavsnittet kommer de två 

böckerna här att behandlas gemensamt för att jag ska kunna diskutera resultatet av den förändring 

som jag sett i analyserna. 

6.1 Diskussion - makt 

Författarna Elsa Beskow och Barbro Lindgren har gett sina huvudroller olika möjlighet att påverka 

sin egen situation. Pelle och Benny har i sina respektive berättelser olika aktörskap utläser jag från 

mina analyser. Pelle är mer beroende av sin omvärld och har endast möjlighet att påverka de vuxna 

om han gör dem en jämbördig tjänst. Benny som gör som han själv känner för har i praktiken ett 

större aktörskap. Karlsson uppmärksammar att barnens aktörskap påverkas av de sociala strukturer 

som omger dem (2012, s. 48-49). Eftersom böckerna om Benny och Pelle skrivits i olika tidsepoker 

så kan det vara en orsak till att deras vuxna författare givit dem olika aktörskap och maktutrymme. 

Berättelsen om Pelle är inte alls lika konfliktfylld som berättelsen om Benny och det framgår tydligt 

i analysen hur Pelle utmålas som ett artigt barn som tar eget ansvar för sin situation medan Benny 

förmedlar bilden av ett upproriskt barn som är envist och impulsivt. Detta kan bero på att den 

barnsyn som de vuxna författarna vill förmedla till böckernas läsare är påverkade av den tid de lever 

i och dess sociala strukturer (Karlsson, 2012, s. 48-49).  
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Under 1900-talet växte det fram en syn på barn som kompetenta individer med egna rättigheter. En 

sådan tanke var nästan otänkbar i början av 1900-talet menar Lenz Taguchi (2013, s. 43). Dessa 

rättigheter kan i sin tur försvaras och maktpositioner förhandlas. 

I Pelles nya kläder framgår det inga rörliga maktpositioner utan det verkar förutbestämt att Pelle 

beter sig artigt efter de vuxnas önskemål för att få sin vilja igenom. De vuxna ser ut att inneha 

makten och utan förhandling kan de kräva tjänster av Pelle för att hjälpa honom med hans nya 

kläder. Även om det skulle strida mot Pelles vilja eller intresse så får han finna sig i det och 

dessutom att bli kallad för slarver och gröngöling i en negativ bemärkelse. Med tyngd i Ahrne, 

Roman & Franzens definition menar jag att de vuxna har en stark makt i Pelles nya kläder enligt 

(2013, s. 24).  

Benny däremot uttrycker sin vilja och protesterar även fysiskt när han inte får som han vill. Jag 

tolkar det som att det hemma hos Benny och hans mamma kontinuerligt pågår en maktkamp där han 

testar gränserna för att också finna sin plats. Genom Bennys motstånd som tillsynes sker 

kontinuerligt mot mamman så kan det skapas en motståndspraktik (Lenz Taguchi, 2013, s. 39). 

Rollen som artig och respektfull mot vuxna verkar däremot förutbestämd och icke förhandlingsbar 

för Pelle vilket bidrar till avsaknaden av konflikt i Pelles nya kläder (2012). 

I min analys av vad böckernas vuxna har för förväntningar på barnen Benny och Pelle så tycker jag 

att det går att se en skillnad. Elsa Beskows Pelle får ständigt bete sig artigt och uttrycka sig snällt i 

kontakten med de vuxna. När Pelle ständigt ber om nya tjänster och som resultat gör något i retur så 

är det en form av förhandling och kompromissande mellan de vuxna och Pelle. Genom en 

kompromissvänlig inställning och respekt för de vuxna såväl i ord som kroppsspråk får Pelle sin 

vilja igenom. Det resulterar i att makten osynliggörs genom uteslutandet av konflikter i berättelsen. 

Osynliggörande av makthierarkier i relationer är en metod för att upprätthålla dessa makthierarkier 

förklarar Rosén (2010, s. 79). 

Barbro Lindgrens Benny däremot möter ingen kompromissvilja hemma från sin mor och de vuxna 

verkar inte heller förvänta sig att han ska kunna ge något i retur när han ber om hjälp. Jag vill inte 

påstå att Benny är otrevlig och oartig men i kontrast till Pelle så är han ett väldigt impulsivt och 

envist barn som vet vad han vill och gör som han vill vilket verkar ske utan konsekvenstänkande. 

Detta leder honom också till ett missöde då lillnöffe förloras. Boken Nämen Benny känns som att 

den är mer öppen för tolkning och därför kan de vuxnas förväntningar på barnet innebära såväl att 

de struntar i hur han mår eller så kan det finnas en icke uttalad förståelse hos de vuxna att Benny 

endast är tillfälligt på rymmen, kanske har detta skett flera gånger tidigare? För det faktum att ett 
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barn inte känner att han kan bo hemma längre tycker jag är allvarligare än bokens vuxna verkar 

anse. Författarnas syn på barn tror jag kan ha påverkat de skillnader som finns. 

Båda böckerna är skrivna för barn men i ett uppfostrande syfte förväntas det olika saker av barnens 

beteende. Enligt min tolkning av analyserna så förmedlar Elsa Beskow en bild av att barn ska vara 

artiga, snälla, visa vuxna mycket respekt och inte tro att de kan få någonting gratis. Barbro Lindgren 

förmedlar i stället en bild av att barn tillåts säga vad de tycker och visa när något känns fel eller 

orättvist.  

Motstånd är ett intressant fenomen som jag tycker är helt frånvarande i Pelles nya kläder. Den 

situation jag kan tänka mig att åtminstone något motstånd mot de vuxna borde visas är när Pelle 

artigt och snällt tar av sig kepsen och trycker den mot bröstet när han ber målaren om lite färg med 

ett svar som ifrågasätter hans person utan att först svara på frågan. Det faktum att Pelle tar av sig sin 

keps och håller den mot bröstet när han ber vuxna män om hjälp är i min tolkning ett exempel på 

vad Foucault menar med att makt ständigt återskapas i det sociala livets relationer och sammanhang 

(Johansson, 2008, s. 202). 

Bristen på motstånd kan bero på att författaren vill disciplinera de barn som läser boken eller att 

Pelle helt enkelt är väldigt beroende av de vuxna så att han accepterar utan att hävda sig. Annat är 

det med Benny som har en tydlig åsikt vad mamman får och inte får och sin vilja får han igenom 

genom fysiskt motstånd då han välter omkull saker och tar ifrån mamma lillnöffe. Mammans 

motstånd är också intressant då hon endast reagerar med orden ”Nämen Benny” samt  genom att se 

arg ut (Lindgren, 1998). När en vuxen reagerar på Bennys agerande och blir fruktansvärt rasande 

och hotar och jagar iväg Benny sker ingen uttryckt protest från Bennys håll. Bennys snuttis lillnöffe 

tolkar jag som en symbol för hans motstånd mot de vuxnas maktutövning och något som ger honom 

mod och trygghet så att han vågar vara upprorisk. Det faktum att Benny bokstavligt talat är naken, 

och jätterädd i samband med att lillnöffe förlorats styrker den tolkningen anser jag. Pelle däremot 

saknar någon form av snuttis som stöd när de vuxna uttrycker sig elakt mot honom.  

Idag är någon form av snuttis eller gosedjur vanligt bland barn på förskolor när det är sovstund har 

jag märkt. Det är en stor skillnad i hur och om Pelle och Benny visar motstånd mot de vuxnas makt 

och jag tolkar det som att författarna dels vill förmedla olika barnsyner men också att karaktärerna 

har olika förutsättningar där ett ökat beroende av vuxna leder till minskat motstånd.  

Det skrämmer mig hur några av de två böckernas vuxna uttrycker sig mot barnen. I Elsa Beskows 

bok ber Pelle om hjälp av flera vuxna och två av dessa svarar i över huvud taget inte på frågan till 

en början utan ifrågasätter Pelle som person. Det förekommer dock flera vuxna som uttrycker sig 
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väldigt vänligt och ömmande snällt mot Pelle och alla hjälper honom, även de som uttrycker sig illa. 

I Barbro Lindgrens bok är det mest skrämmande citatet från den läskiga gubben som hotar att dra 

knorren av Benny. Hotet i kombination med att gubben rusar mot Benny med en knuten näve i 

luften får mig att fundera på vad som hade hänt om Benny inte hunnit springa iväg, eller valt att 

stanna kvar. Författaren kanske tycker det värsta som finns är barn som går i hennes trädgård så att 

scenen ska verka avskräckande? 

Bokens viktigaste vuxna karaktär är enligt mig Bennys mamma som trots en konflikt med Benny 

uttrycker sig tålmodigt med orden ”Nämen Benny” (Lindgren, 1998). Vad hennes son ska dra för 

lärdom av detta uttryck kan ifrågasättas då hon inte försöker resonera med honom. Forskning visar 

dock att barn som i en konflikt möts av förståelse och respekt har lättare att se andras perspektiv vid 

konflikter (Fennefoss och Jansen, 2009, s. 56, 74). Därmed är Bennys mammas reaktion betydligt 

bättre än om hon ensidigt hade tagit sitt perspektiv och i egenskap av vuxen med större makt skällt 

ut sin son.  

Benny själv är inte lika artig som Pelle i sin dialog med de vuxna utan argumenterar i stället när han 

vill ha ett nytt hem. En intressant scen finns mellan två vuxna i Nämen Benny där är en karaktär 

ringer sin fru för att fråga om Benny och lillnöffe kan få flytta in med svaret ”Aldrig i livet” 

(Lindgren, 1998). Det är den enda gången i de två böckerna där två vuxna har skilda åsikter i sin 

kommunikation och det är faktiskt den enda dialog alls som sker mellan två vuxna. Det ska dock 

lyftas fram att karaktären som ringer inte uttryckligen sagt att hen vill att de flyttar in utan det kan 

också vara en strategi om hen vet vad frun ska svara och själv vill detsamma som frun. 

Jag anser att de vuxna i sin kommunikation till barnen i de båda böckerna uttrycker sig väldigt 

varierat från vänlig omtanke till hot och personliga ifrågasättanden. En baktanke hos författarna kan 

vara att visa på en mångfald av sätt att uttrycka sig som de vill förmedla till barnen som läser deras 

böcker. Barn kan inte lära sig ur tomma intet så om de ska lära sig att prata och hur man kan prata 

är det bra att böcker riktade till barn visar nyanser så att inte allt är gulligt och litet. Teorin att lära 

sig ur tomma intet, om sinnet som ett tomt blad härstammar från 1700-talet (Phillips & Soltis, 2010, 

s. 30; Björklund, 2009, s. 20) 

En skillnad i kommunikationen med de vuxna är att Pelle är mer artig och Benny mer 

argumenterande i sina dialoger för att få sin vilja igenom samt att Benny också kommunicerar med 

ett kroppsligt motstånd.  
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6.2 Diskussion - genus  

I analyserna av genusmarkörer tittade jag till en början på de kläder de vuxna har på sig. Kvinnorna 

i Pelles nya kläder skilde sig med mammans kläder i Nämen Benny men en likhet fanns då ingen 

kvinna hade på sig byxor. Jag tolkar kvinnornas kläder som genusmarkörer i Beskows bok då det så 

systematiskt var just de kvinnliga vuxna som hade sjal som huvudbonad och stora klänningar på sig 

vilket ingen av männen hade.  

Användningen av klädsel och huvudbonader som genusmarkörer var något jag uppmärksammade 

vid läsning av Aronsson (1997, s. 42-43). En likhet jag fann mellan kvinnorna som jag förvånades 

över är att de alla saknar byxor. Bennys mamma har endast en stor tröja på sig och kvinnorna från 

det tidiga 1900-talet hade som tidigare nämnts stora kjolar på sig. Byxor är dock ett plagg som 

männen är klädda med i båda böckernas illustrationer. Även om kvinnorna i de båda böckerna har 

gemensamt att de inte är klädda i byxor så är det desto större skillnad på hur de är klädda. 

I den äldre boken är i huvudsak alla kvinnorna täckta med en sjal ovanpå huvudet och stora kläder 

som täcker kroppen. Detta kan tolkas som att kvinnor skulle skyla sig på den tiden. I det avseendet 

är det i ett historiskt perspektiv en utveckling mot att kvinnan i den mer moderna barnboken kan gå 

runt (visserligen i sitt hem) utan att skyla sina ben som Bennys mamma gör. I dagens Sverige är 

frågan högaktuell om kvinnors rätt att inte skyla brösten så förändringen i syfte att jämställa 

kvinnors kroppar med männens fortsätter (Upsala nya tidning, 2015-12-06). 

Med hänsyn till den kulturella kontexten ser vi att gränserna för vad som är tillåtet för kvinnor 

förändras vilket också Kåreland skriver om (2003, s. 18). Endast i boken om Pelle kommenteras 

kläderna i över huvud taget i texten och det är kvinnornas tillverkning av Pelles nya kläder som 

beskrivs som fint, vid tre tillfällen. I Pelles nya kläder var en markör att männen sysslade med 

någon form av arbete vilket inte kvinnorna gör. Vid närmare analys så är den bilden inte helt olik 

den i Nämen Benny. Det finns en enda person som arbetar i boken om Benny och det är en man, 

korvgubben. Bokens enda kvinna ser vi bara i sitt hem och upptagen av städning. Eftersom det 

endast är två stycken vuxna detta stämmer in på i boken om Benny så är det för magert för att dra 

någon slutsats anser jag. Samtliga män i de båda böcker som har något arbete för sig får också sin 

titel därefter, korvgubbe, skräddare och målare exempelvis. 

Vad barnens syn på de vuxna är i böckerna, är en ganska implicit information som jag identifierat 

och analyserat så gott jag kunnat utifrån min kunskap. För att kunna förstå karaktärernas egen 

vuxensyn har det varit bra att analysera bild och text ihop i ett ikonotextuellt perspektiv för att få en 

helhetssyn som väger tyngre än om jag analyserat text och bild för sig (Nikolajeva, 2000, s. 15). 
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Utifrån Pelles kroppsspåk drar jag slutsatsen att det i boken är så att män kräver mer respekt än 

kvinnor. Detta kan sättas in i det sammanhang boken ursprungligen är skriven då kvinnor inte ens 

hade rösträtt i Sverige och därmed inte sågs som lika viktiga. Kvinnlig rösträtt i Sverige beslutades 

om år 1919 och det första riksdagsvalet kvinnor kunde rösta i var år 1921. För vidare diskussion om 

detta hänvisar jag till Josefin Rönnbäcks avhandling (2004). 

Bennys kroppsspråk är inget anmärkningsvärt då han gör ungefär så som texten beskriver utan 

skillnad på de vuxnas kön. Bennys vuxensyn tillåter honom att protestera fysiskt mot det han ogillar 

och ger honom möjlighet att fråga främlingar om han får flytta hem till dem. Det fysiska motståndet 

är i konflikten med hans mor så det är möjligt att det mer handlar om relationen mor och son än 

Bennys syn på vuxna i allmänhet. Hur seriös han är om att flytta hem till främlingar kan också 

ifrågasättas.  

Pelle är i över huvud taget inte i konflikt med någon vuxen vilket kan bero på att hans vuxensyn 

inte tillåter det utrymmet. Han är i stället endast artig och gör som de vuxna vill. Pelles nya kläder 

är en bok där Pelles agerande upprepas gång på gång och som nästan kunde ha haft en robot som 

huvudroll. Men det kan också handla om att konfliktlinjen inte alls är ett tema för boken och för 

författaren därför irrelevant i sammanhanget.  

Dialogen i böckerna har en del likheter med varandra ur ett genusperspektiv. I Pelles nya kläder är 

de kvinnliga vuxna mer omsorgsfulla om Pelle och männen är tvärtom ganska otrevliga menar jag. I 

Nämen Benny är hans mor väldigt tålmodig med sitt barn som inte verkar nöjd med någonting. Hur 

han än protesterar mot sin mor är hennes enda reaktion att i dialogen uttrycka ”Nämen Benny” 

(Lindgren, 1998). Männen i boken visar inte sådan omsorg och två stycken är dessutom ganska 

elaka. Korvgubben bemöter Bennys fråga om att få flytta in med att fråga tillbaka om Benny tror 

han är dum i huvudet. Den ”läskiga gubben” jagar iväg Benny med hot att skada honom fysiskt. Jag 

tror inte att det är en slump att den ”läskiga gubben” är en man utan att det passar in mer i det 

samhälle författaren lever i än om det varit en tant. Dessutom passar det in på bilden av en vresig 

gammal gubbe som man också kan se i annan barnlitteratur från det sena 1900-talet (gubben 

Pettsson av Sven Nordqvist till exempel).  

Ett undantag i kvinnornas omsorgsfulla, tålmodiga snälla beteende finns dock i den vuxnes fru som 

blir uppringd i Nämen Benny. Hennes reaktion  på om Benny och lillnöffe får flytta in är ”aldrig i 

livet” men jag anser att det inte alls är lika otrevligt som männens uttryck i någon av böckerna 

(Lindgren, 1998). Hur de vuxna kommunicerar har förändrats men jag ser ett tydligt spår att vuxna 

män är mer otrevliga än vuxna kvinnor och att vuxna kvinnor visar mer omsorg. 
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6.3 Avslutande reflektioner 

Ur mina analyser kan man se en förändring i hur de vuxna skildras ur både ett makt- och ett 

genusperspektiv. Med frågeställningen som grund och utifrån mina analyser av böckerna Pelles nya 

kläder (Beskow, 2012) och Nämen Benny (Lindgren, 1998) ska jag här presentera några slutsatser. 

De vuxna männen är mer auktoritära i Beskows bok än i Lindgrens bok och om man ser på de 

kvinnliga karaktärerna så är de mer uttalat omsorgsfulla i Beskows bok. De vuxna har mer makt i 

det tidiga 1900-talet och förväntar sig mer av barnet som de möter. Karaktärernas maktpositioner är 

inte förhandlingsbara i Pelles nya kläder men gränserna utmanas mot de vuxna av barnet Benny i 

med medel som fysiskt motstånd och argumentation i dialogen med de vuxna.  

Genusmarkörer för att markera kvinnor och män existerar i båda böckerna men främst i den tidigare 

boken. Gemensamt för de båda är att ingen kvinna har byxor utan de är i stället klädda i stora 

klänningar eller helt byxlösa. Markörerna för genus är mer omfattande i den äldre av böckerna. 

Sammanfattningsvis så kan jag konstatera att det har skett en förändring i hur de vuxna skildras i 

dessa två barnböcker utifrån ett genus- och maktperspektiv. 

6.4 Fortsatt forskning 

Vid fortsatt forskning anser jag att det skulle vara intressant att analysera ett större antal barnböcker 

för att få fler variabler att analysera och dra slutsatser ifrån. Ett förslag är att analysera barnböcker 

från samtliga 10-tal under 1900-talet för att tydligare kunna efterforska en förändring över tid.  

 

Ett annat intressant ämne vore att analysera riksdagspropositioner som rör barns rättigheter och 

under samma tidsperiod analysera utgivna barnböcker. På så vis kan man undersöka om barns 

ökade rättigheter i samhället samspelar med den politik som förs. En intressant utgångspunkt kan 

vara att ta reda på om barnböckerna ger barn rättigheter som kan påverka samhället och politikerna, 

eller om det tvärtom är så att det först kommer propositioner för barns rättigheter som i sin tur 

påverkar författarna som skriver barnlitteratur.  

Det förvånade mig att vuxna kunde vara så elaka mot barn i dessa två böcker så fortsatt forskning 

skulle kunna undersöka fler barnböcker och se om elaka vuxna är mer en regel än undantag. För att 

ta reda på varför skulle man kunna använda sig av flera metoder och intervjua författarna som 

skrivit böckerna. Intervjuer av barn om de elaka vuxna skulle också ge intressant information då det 

är till barnen böckerna är riktade. Intervjuer av förskollärare med frågor hur de konkret hanterar 

elaka vuxna i barnlitteraturen skulle också vara intressant samt relevant för förskolan som 
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institution. Ytterligare skulle observationer kunna göras vid litteraturläsning för barn i förskolan för 

att ta reda på hur de vuxna förskollärarna agerar i läsningen av sådana böcker. 
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8 Bilaga 1  

Hej Max! 

 

Tyvärr har vi inga topplistor tillgängliga längre tillbaka i tiden.   

Du kan få en topplista från 2010 för Bibliotek Uppsala eller  

stadsbiblioteket , men då innehåller den endast böcker som vi  

fortfarande ha kvar i vårt system. 

För att få information om äldre utgivning av barnböcker så  

rekommenderar jag att du vänder dig till Svenska barnboksinstitutet  

http://www.sbi.kb.se/ Du skulle också kunna kontakta någon forskare på  

litteraturvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet, kanske  

finns där forskning som kan hjälpa dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Bibliotekarie 

Bibliotek Uppsala Stadsbiblioteket 

___________________________________________ 

 

Postadress: Uppsala kommun, 

Stadsbiblioteket, Box ***, 751 27 Uppsala 

Besöksadress: Svartbäcksgatan 17 

Telefon: 018-*** ** ** 

Mobil: 072-*** ** ** 

E-post: förnamn.efternamn@uppsala.se  

Webb: www.bibliotekuppsala.se  

Från: Max Colliander [Max.Colliander.9833@student.uu.se] 

Skickat: den 8 oktober 2015 11:40 

Till: redaktionen@bibliotekuppsala.se 

Ämne: Examensarbete 

 

Hej, jag har precis börjat med mitt examensarbete på 

Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. Jag har tänkt 

analysera X antal barnböcker under ett längre tidsperspektiv och 

analysera hur vuxna skildras i dessa. 

 

Urvalsfrågan är nu aktuell och jag skulle gärna välja ut 

barnlitteratur som lånats ut mest på Uppsalas bibliotek (alternativt 

bara Stadsbiblioteket) under exempelvis år 1920, 1950, 1980 och 2010. 

Finns det sådana "topplistor" i era arkiv eller har ni något tips för 

hur jag kan gå tillväga? 

 

Mvh / Max Colliander 

http://www.sbi.kb.se/
https://webmail.uu.se/horde3sso/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=1234568662
https://webmail.uu.se/horde3sso/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=1234568662
https://webmail.uu.se/horde3sso/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=1234568655

