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ABSTRACT 
The aim of this essay is to distinguish power-relations between children and adult characters in 

five different pictures books. The main part of the books has been selected from the Stockholm’s 

stadsbibliotek list over the most frequently checked out pictures books during the years 2014-

2016.  The pictures books have a range between the years 1910 to 2011, and they have all been 

read on their original language - Swedish.  All books except for one has been written and 

illustrated by the same person – to use consistency in the analysis. Foucault’s discourse theory 

has been used to search for prominent power-discourse within the picture books iconotext.  

The results and analyse of this study are presented in themes: “Children reproducing”, “Adults 

give lecture” and “Children’s fantasies”.  These themes are produced to give answers to this 

essays purpose and research questions. When it comes to study power-relations, the results 

show certain recurrent consistency within the main parts of the pictures books. The adult 

figuration in the pictures books, shows significance to the story’s plot, as well as the character 

development of the fictive children.  
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1. INLEDNING  
Bilderboken, vågar jag påstå, har en naturlig och en traditionell plats i förskolans verksamhet. 

Hur väl integrerad bilderboken är i verksamheten är en annan fråga. Bilderböckerna finns där 

oavsett om det reflekteras om dem eller inte. Och det är just bilderboken jag har för avsikt att 

studera närmare.   

Det har gjorts en hel del forskning om barnlitteratur och om bilderboken i synnerhet. Perry 

Nodelman, forskare inom barnlitteratur, belyste redan under 1990-talet det problematiska 

fenomenet att barnlitteratur skrivs av vuxna, publiceras av vuxna, och väljs ut av vuxna. Med 

“väljs ut” syftar Nodelman på bibliotek och bokaffärer som väljer vilken litteratur som köps in 

och därmed blir tillgänglig för allmänheten.  Då vuxna producerar barnlitteraturen går det inte 

att komma ifrån att de även förmedlar en normativ syn på ett visst barnideal, och på barnens 

roll i samhället, menar Nodelman. Därmed kommer barnbokens syn på barn, reflekteras till hur 

de läsande barnen betraktar sig själva, som barn i sitt samhälle, och barn av sin samtid 

(Nodelman 1996, s. 129).  Maria Nikolajeva, en annan forskare inom barnlitteratur berör även 

hon motsättningen, trots att barn är målgruppen för litteraturen, är barn inte delaktiga i dess 

framställning. I anslutning till detta ställer sig Nikolajeva den rimliga frågan, hur väl 

barnlitteratur kan återspegla en sanningsenlig syn på barn, då den skrivs genom vuxnas ögon 

och med vuxnas tolkningar av barn och barndom (Nikolajeva 2017, s. 27).  

Det jag ser är att Nodelman och Nikolajeva belyser de påtagliga maktaspekterna som ryms inom 

relationen mellan barn och vuxna. Genom Nodelman och Nikolajevas perspektiv på 

barnlitteraturen, väcktes mitt intresse att undersöka hur maktrelationer inom barnlitteratur 

gestaltas, och hur barnboksförfattare väljer att skildra de vuxna karaktärerna i relation till 

barnen i böckerna.    

1.1. SYFTESBESKRIVNING  
Syftet med undersökningen är att synliggöra hur maktrelationer uttrycks och framställs inom 

barnlitteratur. Studien kommer fokusera på maktaspekter i porträtteringen och framställningen 

av barn- och vuxenkaraktärerna i barnlitteraturen. För att möjliggöra undersökningen kommer 

jag att analysera fem bilderböcker som härstammar från olika tidsperioder. Detta görs för att få 

en variation i min undersökning, och för att få en insyn i hur maktrelationer skildras i 

barnlitteratur över tid. Därmed landar studien i att undersöka skillnader och likheter inom 

bilderböckernas framställning och uttryck beträffade maktrelationer mellan barn och vuxna.  



6 

 

1.2. FORSKNINGSFRÅGOR  
För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats:  

- Hur gestaltas maktrelationer mellan barn och vuxna i bilderböckerna?  

- I vilka sammanhang tillkommer de vuxna karaktärerna i bilderböckerna? 

- Vilka är de vuxna karaktärernas essentiella syften och bidrag till bilderböckernas 

innehåll och utförande?   

1.3. BEGREPPSDEFINITIONER 
För att undvika missförstådd sker här ett förtydligande av de centrala begrepp och benämningar 

som jag konsekvent använder under uppsatsens samtliga delar. Barn: När jag använder mig av 

benämningen barn syftar jag till barn som infinner sig inom åldersspannet ett till sex år.  

Barnlitteratur/bilderbok: Med bilderböcker menar jag litterära verk med bilder och text, som 

är skriven, utförd, publicerad, utformad av vuxna författare/illustratörer, till och för barn som 

sin tänkta målgrupp. Läsare: Benämningen läsare använder jag mig av att förtydliga att 

bilderboksläsningen sker genom att både läsa texten och läsa bilden. De tillfällen då jag 

benämner barnet som läsare syftar jag till att barnet “läser” bilden men får texten uppläst för 

sig –  på så sätt syftar jag till att barnet som definition blir en “läsare” av bilderboken.   

2. TIDIGARE FORSKNING  
Jag har tagit del av forskning nationellt såväl som internationell i ämnet barnlitteratur. Maria 

Nikolajeva var den forskare fanns med i ett tidigt skede under mitt uppsatsskrivande. Hennes 

bok Bilderbokens pusselbitar (2000) ledde mig in på andra forskare i ämnet barnlitteratur såsom 

Kristin Hallberg, Ulla Rhedin, Perry Nodelman, Lawrence Sipe. Dessa forskare delar det 

gemensamma kännetecknet att de forskat om barnlitteratur och utforskat olika teorier och 

metoder för att undersöka text- och bildrelationer inom barnlitteraturgenren.  För att återge 

forskningens centrala delar har jag valt att presentera forskningen genom tematiska 

innehållsrubriker. Dessa underrubriker berör ämnen som ikonotext, barnlitteratur och 

bilderboken.  

2.1. IKONOTEXT 
Kristin Hallberg var en av dem som var tidigast med att belysa om ikonotextperspektivet, och 

myntade begreppets namn - ikonotext. Detta perspektiv kommer från att studera bilderboken 

utifrån dess två komponenter - text och bild. Hallberg redogör de väsentliga skillnaderna i att 

studera text och bild. Då hon syftar till att den skrivna texten har en linjär uppbyggnad som 
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innefattar ett ordnat system för att en läsning ska bli begriplig - från vänster till höger, uppifrån 

och ner. Bilden däremot följer inte samma strikta struktur som den linjära läsningen av en text 

kräver. Bilden kan studeras på olika sätt, med alla de små enheter och uttryck som bilden 

förmedlar. Själva tolkningen av bilden är mångt och mycket bundet till läsarens egna kultur, 

menar Hallberg. Med detta hänvisar Hallberg till att bilderbokens “verkliga text” är det som 

uttrycks i interaktionen av bilderbokens text och bild. Detta begrepp är vad Hallberg syftar till 

med bokens ikonotext. (Hallberg, 1982, s. 163–168).  

Genomgående syns ikonotextbegreppet internationellt såväl som i nationell 

barnlitteraturforskning. Lawrence Sipe barnlitteraturforskare har genomgående i sin forskning 

framfört relationen mellan det verbala och det visuella i barnlitteraturen. Sipe har i sin forskning 

använt sig av olika termer för att belysa detta så som, interanimation, polysystemy och synergy. 

Den term som Sipe själv återkommer till att beskriva text och bild-relationen är benämningen 

synergy (Sipe 2012, s. 11). Sipe återger att synergin i bilderböckerna endast är kompletta om 

läsaren studerar de båda elementen - text och bild (ibid, s 12).  Ikonotext är ett begrepp som 

iklär sig många olika namn för i stort sätt samma syfte. Nikolajeva är aktiv som forskare i 

Sverige så väl som internationellt, använder sig av termen iconotext i sin forskning på engelska. 

Termen iconotext, används genomgående i hennes och Carole Scotts forskning i. How 

Picturebooks Work (2001).  

2.2. BARNLITTERATUR 
I Nodelmans The Hidden Adult- Defining Children´s Literature (2008) ställer sig Nodelman 

frågan vad en barnbok egentligen är, och vad det är som utmärker och definierar en barnbok. 

Nodelman har studerat barnlitteratur genom att undersöka barnlitteratur från olika epoker och 

med diversifierande kulturella uttryck. Det som Nodelman alltigenom har upptäckt är hur 

barnlitteraturen identifieras genom sina gemensamma och utmärkande karaktärsdrag. Detta ser 

Nodelman återupprepas inom barnlitteraturgenren. Dessa utmärkande drag, menar Nodelman 

existerar oavsett tidsepok och kulturella skillnader. Det Nodelman definierar är vad han 

benämner som “sameness” eller samstämmighet (min översättning) inom barnlitteraturen. Det 

Nodelman har upptäckt är att det råder en samstämmighet inom barnlitterära verk hur 

barndomsuttrycken framställs och gestaltas (ibid 2008, s. 248). Detta påvisar Nodelman genom 

att jämföra två till synes helt olika litterära verk, men där båda har barn som sin målgrupp. Den 

ena texten är en religiös skriven text under 1600-talet och den andra är en nutida modern 

bilderbok från 2000-talet. Den religiösa texten handlade framförallt att visa barnen vägen till 
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rättfärdigt liv samtidigt som texten varnade för konsekvenserna av att falla för frestelser. Den 

moderna bilderboken, med sina färgstarka och uttrycksfulla bilder, ville huvudsakligen ge 

barnen en sinnlig och upplevelserik läsning (ibid 2008, s. 248).   

Det Nodelmans slutsats av att studera olika litterära verk riktat till barn är att de gemensamma 

faktorerna handlar om information och kunskap. Barnlitteratur skrivs av vuxna för att de anser 

att de läsande barnen antingen saknar information och kunskap eller behöver exponeras för mer 

information och kunskap.  Därför går det inte att komma ifrån att barndomslitteratur definieras 

genom att de skrivs och produceras av vuxna för barn med ett didaktiskt lärande syfte. Där 

vuxna författare vill bidra med sin kunskap och /eller erfarenhet till de tänkta läsarna – barnen 

(Nodelman 2008, s. 248–249).  Detta resonemang ser jag att Nodelman återkommer till, när 

han framhåller att barnlitteraturen gestaltar barnens samhällskultur.  Hans framställning av 

barnboken är att den starkt influerar barn och deras identifikation, hur barn ser på världen och 

på sig själva. Detta syftar Nodelman till att barnlitteraturen innehar en roll likt ett medium att 

framställa uttryck, normer och värden, som leder in sina läsare till att anamma bokens ideal 

(2005, s. 135).  Detta kan sammanlänkas med Nikolajeva som i sina studier undersökt den 

allmänt utgörande normen inom barnlitteratur. Hon har funnit att en utgörande mängd av 

barnlitteratur bekräftar den vuxne som norm, medan barnet framställs som det som avviker (ibid 

2000, s. 27). Sammanfattningsvis förmedlar en betydande del av forskningseliten, att 

barnlitteratur skrivs av en social grupp/diskurs med mer makt till en annan social grupp/diskurs 

med mindre makt.  

2.3. BILDERBOKEN 
Nikolajeva och Scott har gjort en studie med riktning specifikt åt bilderbokensgenren och 

bilderboksläsning i How Picturebooks Work (2001). I deras forskning vill de lyfta bilderbokens 

många kvalitéer. De syftar till den allmänna fördomen att bilderböcker endast är i existens för 

de små barnens behov av en mental läsning av bilder. Nikolajeva och Scott menar att 

bilderboken har lyckats med något som ingen annan litterär form har åstadkommit. Bilderboken 

har genom sin kombination av bilder och text bidragit till tolkningsmöjligheter som inte varit 

möjliga med att endast använda ord eller med enbart använda illustration. Detta menar de är 

unikt för bilderboken. Varav hela studien i How Picturebooks Work handlar om att presentera 

användbara verktyg, för att betrakta och utforska bilderbokens olika kommunikationselement - 

text och illustration (Nikolajeva & Scott 2001, s. 262).  
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I How Picturebooks Work (2001) framkommer det bland annat att bilderboken har genom sitt 

relativt tunna utrymme vissa begränsade möjligheter. Begräsningarna har sin inverkan att det 

sällan skapas allt för omfattande handlingar i framställningen, vilket kan bidra till att 

majoriteten av karaktärsbeskrivningarna blir statiska och inaktiva snarare än dynamiska och 

aktiva (Nikolajeva & Scott 2001, s. 82). Detta är en av anledningarna till att det finns en sådan 

begränsad forsning om barnböckernas karaktärsskildringar (Nikolajeva 2000, s. 173).  Men det 

finns självklart strategier att komma närmare och förstå gestaltningen av bilderbokens olika 

karaktärer. I Bilderbokens Pusselbitar (2000) beskriver Nikolajeva hur vi genom att studera 

bilden kan se hur olika karaktärer positioneras, i relation till bildens yta och i relation till de 

övriga karaktärerna som finns med. Nikolajeva menar att en placering av en karaktär högt och 

med mycket bildyta ofta är illustratörens sätt att vilja framställa en person med makt. Om 

personen som gestaltas med mycket bildyta dessutom är i relation till en annan karaktär som är 

mindre och eventuellt syns i bildens lägre del, kan maktbalansen förstärks, genom att illustrera 

en underlägsenhet. Under bokens läsning är det vanligt att det förekommer någon typ av 

förändringsprocess som karaktärerna går igenom.  Förändringen kan förmedlas genom att 

studera hur bilderna av karaktärernas positioner eventuellt skiftar eller genomgår någon form 

av förvandling. Nikolajeva förtydligar att detta är iakttagelser, och understryker att variation 

förekommer (Nikolajeva 2000, s. 140–141).  

2.4. SAMMANFATTNING 
Det finns ett etablerat utbud av barnboksforskare som lagt ner sin yrkesverksamma forskning 

på att förstå, analysera och skapa nya begrepp för att förstå och närma sig barnlitteratur. Perry 

Nodelman professor i barnlitteratur reflekterar över vad som egentligen utgör en barnbok. I 

hans resonemang återkommer han till förhållningssättet mellan vuxna och barn, där barnen är 

målgruppen för det vuxnas skrivande och producerade. Det han skriver kan endast tolkas som 

att det inte går att komma ifrån det didaktiska budskapet inom barnlitteratur. Det kan förvisso 

vara lättare att upptäcka de mest uppenbara didaktiska böckerna som präglas av en tydlig och 

klar uppfostringskultur. Men det didaktiska uttrycket i böckerna är mer utpräglat än så, menar 

Nodelman. Alla de böcker som tillsynes uppmuntrar barn, visar på lek, interaktion och sampel, 

har i sin framställning en klar ton som går i lärandets tecken. Då själva “lärandet” som förmedlas 

inom barnlitteraturen är inget som barn kommer bli besparade från.  

Bilderboken har fått ett intresse i forskningsvärlden för dess komplexitet och hur den möjliggör 

till olika tolkningsmöjligheter. Perspektivet ikonotext används av barnlitteraturforskare 
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nationellt såväl som internationellt för att förstå den komplexitet som existerar i relation mellan 

text och illustration. Nikolajeva har som genomgående i sin forskning målet att lyfta fram 

bilderbokens kvalitéer och möjligheter. Hon ifrågasätter mycket den idén om att bilderböcker 

endast hör till de “små barnen”, och avisar fördomen att bilderböcker betraktas som mindre 

komplexa än andra litterära böcker (ibid 2000, s. 263–264). Nikolajeva menar att bilderböcker 

är ytterst komplexa och hon i likhet med forskning från Nodelman, Sipe, Rhedin framgår det 

allt mer om de mångbottnade och komplexa relationer och uttryck som bilderboken innefattar.  

3.1. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
I detta kapitel kommer jag presentera och redogöra för mina teoretiska utgångspunkter för 

denna undersökning. Eftersom teorin ska vara relevant för undersökningens syfte och 

frågeställningar bedömde jag att diskursanalys var ett lämpligt val. I diskursanalysen kan den 

närmast oreflekterade och obetänkta normen, träda fram och synliggöras. Bergström och 

Boréus (2012) belyser om diskursanalysens olika användningsområden. Genom att studera 

olika diskursers motsättningar, spänningar eller gemensamma komponenter kan 

diskursanalysen användas för att studera varierande förändringar, i synsätt och uttryck över tid 

(Bergström & Boréus 2012, s. 410). I anslutning till att studera diskurser kommer även olika 

teorier om makt, kontroll och motstånd att bearbetas i studien. Jag har valt att använda mig av 

Foucaults teorier för att ta mig an de teoretiska aspekterna i diskursanalysen. Följande kommer 

detta kapitel handla om en kort introduktion om Michel Foucault, följt av de diskursanalytiska 

begrepp som jag anser är av betydelse för min egen studie och min kommande analysförståelse.   

3.1.2. FOUCAULT  
Michel Foucault (1926 – 1984) betraktas som en av de stora tänkarna under 1900-talet. Hans 

sätt att beskåda och förstå välden var att titta bortom de första uppenbara, och istället ställa 

frågor kring de redan befintliga antagandena. Foucault drar inga skarpa gränser i 

maktbegreppet, om dess orsaker. Han drar inga bestämda teorier utan är genomgående mer 

filosofiskt reflekterande i sin åskådning. Överförbarheten från Foucaults teorier sker således 

inte förutsättningslöst utan den öppenhet och “tomrum” som finns mellan raderna, fylls i och 

tolkas genom läsning.  De texter jag använt mig av är Foucault upphovsman till. Samtliga texter 

är översättningar från franska, till svenska och engelska. Många av liknelserna och referenserna 

i Foucaults texter utgår ifrån en analys i anknytning till maktrelationer i krig. Jag har försökt 

plocka ur essensen i vad Foucault vill förmedla och har därför skalat av majoriteten av 

krigsreferenserna. 
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3.1.2. DISKURS 
Franskas discours kan förenklat översättas till tal. Detta innefattar det skriva talet såväl som det 

verbala.  Text, bild, språk och sociala handlingar kan alltsammans förstås och sättas in i en 

diskursanalytisk kontext (Foucault 1993, s. 57). Diskursbegreppet präglas av mångtydighet, när 

Foucault talar om diskurs, kan det förstås som att en viss praktik bringar fram vissa yttranden. 

Detta kan sammanfattas med att vårt brukande av språk, ord, bilder och sociala handlingar 

konstruerar och resonerar om världen så den blir begriplig och förståelig (2008, 180–182).  På 

så vis kan diskurser innefattas av särskilda mönster eller strukturer som visar och definierar en 

förståelse inom en viss praktik eller av ett visst fenomen.  Men likväl som diskurser ger oss 

hjälp att urskilja vad som är antagbart och rimligt, kan diskurser både vara avgränsade och 

uteslutande. Genom att studera hur de olika “språkliga” uttrycken framställs och konstrueras, 

kan jag inom ett diskursanalytiskt perspektiv analysera om vem/vilka som representerar 

diskursen, och urskilja vad det är som utesluts. Foucault understryker att diskurser kan inte 

enbart definieras om vad som sägs eller tillåts att uttryckas i ett visst bestämt sammanhang. 

Diskurser inrymmer även vad som möjliggör att ett uttryck ens kan äga rum, på så sätt existerar 

diskurser även inom det som inte uttrycks och inom det som lämnas outsagt (Foucault 2008, s. 

181).  

Det har varit utgångspunkten i diskursanalysen att anta motsättningar till varandra, ur olika 

diskurser. Detta skulle då förstås att en diskurs är den dominerade, medan den andra diskursen 

blir dominerad. Den dominerade diskursen skulle troligtvis betraktas som den allmängiltiga, 

den som utger sig för att inneha sanningen. De olika sammanflätade maktrelationer som vi 

existerar i problematiserar det faktum att det inte helt enkelt går att särskilja en sida mellan de 

som är maktlösa och de som är innehavande av makten. Foucault understryker att det inte är 

olikheterna i diskurser eller det faktum att människor hävdar det motsatta, som gör att 

diskurserna ställs mot varandra.  Det är först när en diskurs utges som ett vapen för makt som 

den färgas av kontroll, underkuvande och diskvalificering. Detta gör att diskurser 

sammandrabbas och kan leda till strid och motsättningar (Foucault 2008, s. 181–182).  

3.1.3. MAKT  
Foucaults analys om begreppet makt är att många gånger kan makt missförstås som fenomen. 

Foucault hänvisar till faktorer som kommunikation, produktion och utbyte, inte ses som makt i 

sig självt, men i kombination med makt kan effekten bli påtagligt övertygande (Foucault 1980 

s. 154–155). Foucault utmanar den rådande föreställningen om makt, den makt som länge 
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präglats av psykoanalytiska föreställningar. Psykoanalytiker likställer makten med regler och 

förbud. En tydligt markerad gräns, mellan det tillåtna och det otillåtna (Foucault 2008, s. 206). 

Foucault menar när vi skådar vårt egets samhälles maktfenomen gör vi det vanligen utefter den 

juridiska och den formella uppfattningen. Vi tittar var makten finns, vem innehar makten, vilket 

system av lagar som makten vilar på. Foucault vill visa åt en annan riktning att betrakta och 

förstå maktbegreppet. Maktrelationer, menar Foucault, figurerar i samverkan inom alla våra 

sociala relationer (Foucault 1980, s. 142). Makt förutsätter i relationen att ett motstånd kan 

uppnås – en vägran. Makt i relationen kan exemplifieras till “den fångne”, då Foucault 

understryker att tortyr, fångenskap, inte är det som bidrar till makt över fången. Makten 

införlivar sig först när fången lyder, talar, eller ger betydelsefull information (Foucault 1980, s. 

83–84).  

 

3.1.4. MAKTENS DISCIPLINERADE FORMER 
Makt finns alltid, av individer som utövar makt såväl som de som underordnas den. Likt ett 

kedjeförlopp som omges makten i alla utrymmen, och i alla relationer vi vistas i (Foucault 1980, 

s. 98). Foucault talar om tekniker för maktens disciplinerade former, där maktrelationer kan 

förstås som strategier. Makt som upprätthålls, där mer eller mindre utbytbara individer 

organiseras runt en ledare (Foucault 2008, s. 210). Här kommer Foucault in på de disciplinära 

teknologier som visar sig i utbildningsformer som exempelvis lärare-elevperspektiv. Foucault 

benämner tillsynsläraren, som uppstår för att utöva ordning och kontroll över en stor och 

omfattande mängd skolbarn. Detta fenomen är nödvändigt då den utövade makten under 

tillsynsläraren blir mer hanterbart och mindre betungande. Tillsynsläraren uppstår för att 

kvalificera att individerna hamnar på rätt plats under lärarens bedömning och granskning. Till 

detta följer disciplinerade åtgärder för att upprätthålla ordningen. De kan även tolkas att de 

framåtvända riktade raderna i skolsalen gör att lärarens blick kan individualisera varje person 

– vilket följer in i maktens disciplinerade former i fråga om förmåga av kontroll, då elever vet 

att de när som helst kan bli betraktade, och bli utsatta för ett maktutövande (Foucault 2008, s. 

214–215). 

 
3.1.5. MOTSTÅND 
Relationen mellan makt och motstånd återkommer i Foucaults texter.  Där makt existerar finns 

det även ett motstånd, menar Foucault (1980, s. 142). Motstånd ska inte jämföras med att leva 

utanför strukturerade maktordningar. Då detta beteende således är ett sätt att ta avstånd från att 
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vara delaktig inom den omslutande maktordningen (Foucault 1980, s. 142–143). Eftersom 

makten är föränderlig och anpassningsbar, är motstånd detsamma. Motstånd iklär sig därför 

samma flexibilitet, initiativförmåga och organiseras för att anpassa sig till den rådande makten 

(ibid, s. 142).  Det pointeras att motståndet är en effekt som kommer underifrån, som förutsätter 

att motståndet utvinns ur ett underläge. 

3.1.6. SAMMANFATTNING 
Foucault drar sig från att göra alltför skarpa gränsdragningar i sin förståelse för 

diskursbegreppet. I min egen undersökning kommer diskursbegreppet till användning för att 

urskilja vilka barn- och vuxensyner som framträder i bilderböckerna. I Foucaults tankar om 

maktperspektivet vill han framför allt påvisa makten som existerar i våra sociala relationer. 

Sammanfattningsvis går det inte att tala om makt utan att tala om relationer. Då det är i det 

rationella samspelet som makt uppstår och utövas. Detta är relevant för min undersökning 

eftersom makt i relationer mellan barn och vuxna är det som jag kommer att undersöka. I 

begreppet maktens disciplinära former belyser Foucault nödvändigheten att utöva strategier 

som brukas för att bibehålla makten. Detta begrepp kan hjälpa mig att synliggöra de olika 

strategier som används av barnlitteraturens karaktärer, för att bibehålla sin makt och kontroll. 

Motstånd är ett annat begrepp som Foucault menar är sammanlänkat med begreppet makt. 

Motstånd kan, enligt Foucault, inta varierande former och anpassas för att möta den rådande 

makten. Detta blir ett begrepp som jag kommer att använda för att studera hur motståndet 

uttrycks och vad det säger om de olika barnböckernas barnsyn.  

3.2. BILDERBOKSTEORI OCH IKONOTEXTPERSPEKTIV  
Ulla Rhedin i Bilderboken på väg mot en teori (2001) är en bokform av hennes avhandling som 

skrevs 1992. De tillägg som gjorts är ett tillskrivet kapitel om den teoribildning som har använts 

i avhandlingen. En teori som Rhedin menar att utformad för att ta sig an och förstå de 

mångfasetterade egenskaperna inom bilderboksgenren (Rhedin 2001, s. 9). Rhedin redogör de 

olika sätten att avläsa en bilderbok på. Genom endast titta på bilderna tolkas bokens handling 

genom semantiken. Med enbart textuppläsning ges förståelse för bilderbokens narrativa 

berättande, genom verbalisering. Det tredje sättet att beskåda bilderboken är genom analys av 

bilderbokens ikonotext (Rhedin 2001, s. 76–77). Ikonotextbegeppet är utvecklat av Hallberg 

(1982).  Det fanns en avsaknad för analytiska verktyg för att utveckla och tala om bilderbokens 

komplexitet på, således utvecklades ikonotextbegreppet och bilderboksteorin (Hallberg 1982, 

s. 163–168). Inom ikonotexten är bild och text likvärdiga uttryck som läses i relation och 
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interaktion till varandra för att få en helhetsförståelse av bilderbokens uttryck. För att förstå 

läsningen av bilderboken presenterar Rhedin (2001) tre kvalitativt olika text- och 

bildsammansättningar. De speglar framförallt hur interaktionen av författare och illustratör går 

i samklang för att utgöra vilken relation text och illustration har till varandra i olika 

bilderböcker.  

DEN ILLUSTRERADE TEXTEN –  beskrivs som en text som kan läsas självständigt utan att läsningen 

nödvändigtvis är i behov av bilderna för att nå en enhetlig förståelse.  Den illustrerande texten 

kan beskrivas som en bokstavstrogen visuell återgivning utav författarens text (Rhedin 2001, s. 

81–82). Bilden tillför därmed ingen extra förståelse eller djup till texten, utan texten framställs 

som det väsentliga och viktiga. Bildens funktion inom denna kategori blir till att förstärka och 

måla upp det redan beskrivna händelseförloppet. En bok som faller in i denna kategori, enligt 

Rhedin är Madicken det snöar skriven av Astrid Lindgren med illustration av Ilon Wiklund.  

DEN EXPANDERADE TEXTEN – bilderböcker som tillfaller denna kategori är när bokens text inte 

räcker till för att bilda en förståelse, utan bilderna blir nödvändiga för att texten ska kunna bli 

begriplig och kunna “expandera”. Texten blir först komplett i relation till de illustrerade 

bilderna. I övrigt kan texten uppfattas som abstrakt, öppen och diffus (Rhedin 2001, s. 88–91).   

Texten kan utesluta saker som bilderna visar, så samspelet mellan dessa blir mer påtagligt. En 

bilderbok som överensstämmer med denna kategori enligt Rhedin är Den vilda bebin av Barbro 

Lindgren, med Eva Eriksson som illustratör (Rhedin 2001, s. 91).  

DEN GENUINA BILDERBOKEN – i detta koncept är varken bild eller text ensamt dominerade för 

bilderbokens förståelse och fortskridning. I den genuina bilderboken sker en växelverkan 

mellan bild och text som tillsammans utgör en helhetsförståelse för bokens berättande. Det finns 

ett strukturellt beroende mellan informationen från texten och gestaltningen från illustrationen 

(Rhedin 2001, s. 96–103). Både text och bild i relation till varandra blir nödvändiga för att få 

dynamisk förståelse. Ett exempel som används av Rhedin är Till vildingarnas land som är 

författad och illustrerad av Maurice Sandak.  

Nikolajeva och Scott (2001) riktar viss kritik mot Rhedins tre kategorier. De accepterar den 

första utan anmärkning (den illustrerade texten). Den andra (den expanderade texten) och den 

tredje (den genuina bilderboken) anser de att det finns en avsaknad av tydliga och konkreta 

kriterier att gå efter. Vilket kan göra att läsarna gör subjektiva tolkningar, på grund av att 

bilderbokskategorierna är för löst återgivna (Nikolajeva & Scott 2001, s. 7).  Jag har förståelse 
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för kritiken och kan instämma i att det breda omfånget, i de olika kategorierna kan delvis bidra 

till att det missar sitt syfte som ett teoretiskt vägmärke. För min del ansåg jag att Rhedins 

kategorier var nödvändiga för att jag skulle kunna förstå de olika sätt att betrakta barnböcker 

på. Samt att fick en vägledning vad jag själv skulle söka efter för typ av böcker som mitt 

empiriska analysmaterial. På så vis fick jag en riktning att luta mig åt i urvalsfrekvensen. Jag 

strävade efter att söka litteratur som faller inom kategorin den genuina barnboken. Jag hade en 

tanke att bilderböcker inom den genuina kategorin har mer att utforska i sitt samspel mellan 

bild och text. Rhedin förklarar att bilderna och texten i den genuina bilderboken inte är 

varandras avbilder, utan bilden och texten innefattas av betydligt rikare dimensioner av deras 

gemensamma läsning (2001, s. 101). Detta anser jag kommer att bidra till en fördjupad och mer 

innehållsrik analys av de maktrelationer som gestaltas inom bilderböckerna.  Det ska dock 

tilläggas att de bilderböckerna jag valt inte nödvändigtvis faller inom denna kategori. Detta är 

främst att förtydliga min tanke om urvalet och vad jag har för förhoppningar angående 

urvalsprocessens motivation och syfte.  

3.3. SAMMANFATTNING - FOUCAULT OCH IKONOTEXTPERSPEKTIVET 
Av de alla de olika sätt att studera barnlitteratur på har jag valt ikonotextperspektivet 

tillsammans med Foucaults diskursteori. Foucaults begrepp om makt, diskurs, motstånd och 

maktens disciplinerade former kommer vara mitt seende för att kunna identifiera och urskilja 

de maktrelationer mellan barn och vuxna karaktärer som framkommer ur bilderböckerna. Med 

stöd av Foucaults diskursanalytiska teori kommer jag studera orden och uttrycken inom 

bilderböckerna. Jag kommer att titta efter vem som har ordet, vad som uttrycks, och vem som 

uttrycker det. Således kommer jag även studera vilka som då inte har ordet, och vad som inte 

sägs eller det som inte uttrycks. Detta kommer hjälpa mig att identifiera och urskilja 

maktrelationerna.  

Det ikonotextuella perspektivet gör att jag får en djupare inblick i det annars dolda undertonerna 

av bilderbokens uttryck. Genom att kombinera de olika kommunikationsuttrycken text och bild, 

ser jag ser bortom det första uppenbara och får istället tillträde till bilderbokens text och bild på 

en implicit nivå.  Detta menar jag hjälper mig att synliggöra bilderbokens maktrelationer på ett 

mer nyanserat och mångsidigt sätt. Ikonotextperspektivet gör att bildanalysen förstärks. Med 

ikonotexten studerar jag bildens utformning, karaktärernas position i relation till den skrivna 

texten. När jag har studerat bilduttrycket och textens faktiska ord har jag gjort upptäckter av 

ironiska inslag, och underliggande protester inom bilderböckerna, dessa upptäcker skulle 
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annars gått mig förbi om det inte vore för en noggrann läsning av ikonotexten. Foucaults 

begrepp kommer därför tillsammans med ikonotextperspektivet vara de teoretiska verktyg jag 

kommer använda i min analysförståelse av bilderböckerna. På så vis anser jag att min analys 

kommer präglas av flera dimensioner av bilderböckernas maktuttryck.  

4. METOD 
Under metodkapitlet redogörs hur jag gått till väga för att samla in och välja ut den empiri som 

denna studie utgår ifrån. Tanken är att genom underrubrikers vägledning klargöra mina 

tankegångar och resonemang kring mina metodval. Avslutningsvis till detta kapitel återges 

mina reflektioner kring mina metodologiska val.  

4.1. KVALITATIV TEXT- OCH BILDANALYS 
Metoden för studien är en kvalitativ text- och bildanalys. Den kvalitativa undersökningen 

kännetecknas av tolkande analyser, något som ligger till grund i min egen undersökning. Till 

skillnad från en kvantitativ forskning som mer fokuserar på mätningar av en rik mängd 

datainsamling, är det breda omfånget i den kvalitativa forskningen inte lika påtagligt 

nödvändigt. Det som är relevant är vad som analyseras – det utvalda materialet och på vilket 

sätt materialet tolkas (Patel & Davidsson 2003, s. 14). Analyserna i min undersökning utgörs 

av ett mindre antal bilderböcker. I analyserna strävar jag att söka efter djupare strukturer och 

sammanhang än vad en kvantitativ studie skulle kunna erbjuda.   

4.2. METOD OCH MATERIAL 
Jag har använt mig av bilderböcker i min analys. Nikolajeva använder ikonotextperspektivet då 

hon tar upp läsandet av en bilderbok och likställer den med en hermeneutisks cirkel. Oavsett 

om man studerar först en bild eller en text, skapas det förväntningar på den kommande delen. 

Det sker en pendling, mellan det visuella och det verbala (Nikolajeva 2000, s. 13).  Inom 

ikonotexten betyder det att jag tar mig företräde att göra min egen tolkning av bilderböckernas 

ikonotext. Detta görs inte utan att jag bär med mig medvetenheten att andra tolkningar än mina 

är möjliga. För att vara stringent strävar jag efter att vara så tydlig i mina denotativa 

beskrivningar (bildbeskrivning) och den konnotativa tolkningen av analysen (tolkningen av 

bilden). För att läsaren ska kunna följa mina redogörelser och analyser på ett tillförlitligt sätt.  

4.3. METOD OCH URVAL 
Jag har medvetet sökt efter bilderböcker där textförfattaren även illustrerat bilderna. Syftet med 

detta är att jag vill få en sådan enhetlig tolkning som möjligt av ikonotexten. Förhoppningsvis 
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kan jag komma fram till mer sanningsenliga slutsatser i analysen då jag vet att författaren 

medvetet skapat bilderna i nära relation till den skrivna texten.  Detta är även motiveringen till 

att jag valt att studera bilderböcker som är skrivna på författarnas originalspråk. Nikolajeva 

understryker betydelsen av ett närliggande samarbete mellan författare och illustratör för att 

skapa en enhetlig och intressant dynamik i bild- och textrelationen. Nikolajeva påpekar 

dessutom att en översättning från ett språk till ett annat, inte kan ske på något annat sätt än 

genom översättarens tolkning (Nikolajeva, 2000, s. 59). På så sätt kan jag missa förståelse i den 

ikonotextuella betydelsen, då någon redan gjort en tolkning av textens framställning. Därför är 

samtliga av de valda bilderböckerna skrivna på originalspråk, vilket fick bli svenska på grund 

av mina bristande språkkunskaper.  

Jag kommer återge hur urvalsfrekvensen gick till, och hur jag motiverar och reflekterar kring 

mitt urval av analysmaterial. För att komma fram till mina val av bilderböcker har jag använt 

mig av topplistorna från Stockholms stadsbibliotek. Där fanns en sammanställning över de 

tjugo mest utlånade böckerna mellan åren 2014 – 2016. Jag valde att titta på de topplistor som 

innefattar böcker riktat till barn i förskoleåldern, ett- sex år. Genom att titta på topplistorna fick 

jag en uppfattning om de böcker som står sig tidlösa och som ses återkomma till barn efter 

generationer. Detta var ett sätt för mig att välja ut väsentligt material till min studie, då 

topplistorna kan sia om vilka bilderböcker som utgör ett verkligt möte mellan barn och ett 

litterärt verk. En annan viktig aspekt i urvalsfrekvensen var att samtliga av studiens böcker 

innehöll en porträttering av både barn och vuxna karaktärer, så att en analys av maktrelationer 

mellan barn och vuxna var möjlig att genomföra.  

Böckerna Gittan gömmer bort sej (2011) och Aja baja Alfons Åberg (1973) var båda med på 

topplistorna över de mest lånade böckerna under åren 2014–2016, Lilla spöket Laban (1965) 

var med på topplistan åren 2015 och 2016.  Samtliga av bilderböckerna innehöll även en 

gestaltning av både barn och vuxna. Detta gjorde att jag inkluderade dessa bilderböcker i 

undersökningen. Flera av Stina Wirséns Vem-böcker fanns på listorna, dock märkte jag att dessa 

böcker var från 2011, och eftersom jag har boken Gittan gömmer bort sej från samma år 

beslutade jag mig för att använda en av Wirséns tidigare bilderböcker. Valet föll på bilderboken 

Vem bestämmer från 2006.  

Förutom att jag tittat på bibliotekens topplistor så har jag sökt efter böcker där textförfattaren 

även är illustratör. De fem bilderböcker som jag slutligen landat i, har alla förutom att de nått 

en stor publik även illustrerat bilderna till sina böcker. Det är Tomtebobarnen av Elsa Beskow, 
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Lilla spöket Laban av Inger och Lasse Sandberg, Aja baja Alfons Åberg av Gunilla Bergström, 

Vem bestämmer av Stina Wirsén och Gittan gömmer bort sej av Pija Lindenbaum. Undantaget 

från denna lista är författarparet Sandberg då Inger skrivit texten och Lasse skapat 

illustrationerna. Dock ska deras författarskap ha varit i ett sådant nära samarbete att ikonotexten 

borde kunna betraktas som enhetligt i sin utformning.  

Elsa Beskow (1874 – 1953) är den författare som vars böcker inte har varit med på bibliotekets 

topplista. Då topplistan endast sträcker sig till 2013, kan jag anta en viss tidsglapp som påverkar 

lånevalet. Däremot så har Elsa Beskows bildkonst och författarskap onekligen gjort ett intryck 

på den svenska författarkulturen. Detta kan vi bland annat beskåda med Elsa Beskow-plaketten 

som är ett pris som utformats i Elsa Beskows anda som sedan 1958 årligen tilldelats en 

författare/illustratör av det årets bästa svenska bilderbok.  

4.4. PRESENTATION AV EMPIRISKT MATERIAL 
Här kommer en presentation av de bilderböcker som utgör studiens analysmaterial. Samtliga 

bilderböcker är primärkällor och har lästs i dess fysiska form. I presentationen finns en 

kortfattad återgivning av bokens händelser och mest centrala personer. Samt en kortfattad 

redogörelse under vilket tidomfång bilderböckernas handling utspelar sig inom. Mitt 

analysmaterial kommer bestå av följande bilderböcker:  

 
4.4.1. TOMTEBOBARNEN (1910) AV ELSA BESKOW  
I likhet med vad titeln antyder så får läsaren följa fyra tomtebarn som bor under en talls rötter 

tillsammans med sin tomtefar och tomtemor. Iklädda i mössor med flugsvampsmotiv kan 

tomtebarnen stilla och obemärkt smälta in i den idylliskt porträtterade skogsmiljön. Boken 

gestaltas under ett års tid och vi får följa med på vad alla de olika årstider bär med sig för 

tomtefamiljen.  

4.4.2. LILLA SPÖKET LABAN (1965) INGER OCH LASSE SANDBERG 
Detta är den första bok om spöket Laban. Laban är ett snällt litet spöke som bor med sin mamma 

och pappa under slottets Go-morron-sols källare. Labans pappa försöker lära sin son bemästra 

spökandets konst. Laban försöker att efterlikna pappan men tycker det är ganska besvärligt och 

läskigt att försöka skrämmas.  Boken börjar när Laban är ett litet spöke i vaggan, till när Laban 

är sju år och ska göra sig redo för sin första natt som ett skrämmande spöke på slottet.  
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4.4.3. AJA BAJA ALFONS ÅBERG (1973) AV GUNILLA BERGSTRÖM  
Detta är den andra boken om Alfons Åberg. I likhet med den första boken God natt, Alfons 

Åberg (1972) består även denna bok endast av Alfons och hans pappa. Miljön utspelar sig i 

hemmet och är ett utdrag av vardagshändelser i Alfons liv. Alfons vill leka, men pappa vill vara 

ifred och läsa tidning och lyssna på nyheterna. Då kan Alfons få låna pappas verktygslådan, 

men bara om Alfons aktar sig för sågen.  Boken utspelar sig uppskattningsvis under några 

timmar på kvällen.  

4.4.4. VEM BESTÄMMER (2006) AV STINA WIRSÉN  
I denna bok får vi följa stora nalle och lilla nalle som längre fram i berättelsen enbart nämns 

som stora respektive lilla för att beskriva de båda karaktärerna. Lilla och stora utmanar 

varandra i ”vem som bestämmer”. Berättelsen börjar med att läsaren tar del i maktkampen om 

vem som bestämmer när sagoläsningen på kvällen egentligen är slut. Denna bok utspelar sig 

under sen kväll till tidig morgon följande dag.  

4.4.5. GITTAN GÖMMER BORT SEJ (2011) AV PIJA LINDENBAUM 
Karaktären Gittan återkommer i flera av Lindenbaums böcker. Denna bok är den fjärde boken 

där Gittan är med i titeln. Gittans jämnåriga kompis Hjördis får vara hos en barnflicka med 

några andra yngre dagbarn. Gittan som bor i samma trapphus hälsar på hos dem en dag. Som 

titeln antyder springer Gittan hem och gömmer sig, när barnflickan skriker ”Vad har du gjort!”, 

när Gittan tappat ett litet dagbarn i golvet. Uppskattningsvis utspelar sig bokens händelser från 

morgon till tidig eftermiddag.  

4.5. BEARBETNING AV ANALYSMATERIAL 
För att ta mig an litteraturen behövde jag planera en strategi för hur detta kunde gå till. Alla 

sidor i samtliga bilderböcker lästes i kronologisk ordning. Läsningen skedde med 

ikonotextperspektivet, då jag tog hänsyn till att bild- och textrelationen.  Efter varje läsning 

förde jag anteckningar och reflektioner. Detta gjordes för att få en förståelse för bilderböckernas 

innehåll och vad som var relevant för undersökningens syfte och forskningsfrågor.  

Från de lästa bilderböckerna kunde jag urskilja en del gemensamma teman. Dessa teman 

uppstod genom att jag såg gemensamma beröringspunkter från bilderböckerna, dock med varje 

bilderboks egna unika uttryckssätt. Dessa teman kunde med fördel sammanlänkas till mina egna 

forskningsfrågor: Hur maktrelationer mellan barn och vuxna gestaltas? I vilka sammanhang 

tillkommer de vuxna karaktärerna i bilderböckerna? Vilka är de vuxna karaktärernas 

essentiella syften och bidrag till i bilderbokens innehåll och utförande?   
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Detta gjorde att jag beslutade mig för att analysen skulle få ett tematiskt upplägg. När jag kunde 

uppfatta bilderböckernas gemensamma beröringspunkter fann jag även en god strategi hur jag 

skulle disputera analyskapitlet. De olika teman jag valt ut är avsett att besvara underökningens 

syfte och forskningsfrågor. Jag har valt ut följande tre teman för att möjliggöra detta: ”Barn 

som reproducerar”, ”Vuxna som ger barn förmaning (utskällning)” och ”Barns fantasi”.   

De teoretiska begreppen från Foucault diskurs, makt, maktens disciplinerade former och 

motstånd, har genomgående använts för att komma närmare maktanalysen. I anslutning till detta 

har ikonotextperspektivet varit ett ovärderligt verktyg. En av Rhedins främsta huvudpoänger är 

att förtydliga bilderbokens dubbla tilltal, som hon menar bidrar till en flerdimensionell läsning, 

detta påpekar hon gör bilderboken särdragen i sitt utförande (Rhedin 2001, s. 209). Genom att 

studera och läsa ikonotexten mellan de både adressaterna text och bild kunde jag upptäcka 

rörelser och få fram en fler perspektiv beträffande maktrelationerna inom bilderböckerna. 

4.6. METODREFLEKTION 
Just med tanke på den djupgående analys jag strävade efter gjorde att analysmaterialet fick 

snävas av till fem bilderböcker, på grund av platsbristen. I och med detta tror jag att 

undersökningen närmast får betraktas som en förstudie, till en mer och rikare forskning 

beträffande maktrelationer i barnlitteratur. Frågan är vilka slutsatser det är möjligt att dra ur ett 

sådant litet urval som denna undersökning hade utrymme för. Det får allmänt betraktas likt ett 

stickprov, med medvetenheten att det finns en avsaknad för betydligt rikare variationer.  Den 

generaliserbarhet som jag finner får betraktas som kopplat till de böcker som studien innefattar, 

och att de diskurser jag finner i de olika bilderböckerna inte nödvändigtvis behöver återspegla 

den tidsperiodens barndomsdiskurser.  

4.7. ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Gällande forskningsetiska principer har fyra huvudkrav utformats för att värna om 

individsskyddet. Dessa fyra huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjadekravet. I den typ av undersökning jag bedrivit har inga faktiska 

personer deltagit, således har dessa principer inte tagits i bejakade under studiens gång. 

Däremot finns det ett utformat övergripande forskningskrav som innefattar all forskning. Detta 

forskningskrav beskriver vetenskapsrådet “[…] innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och 

fördjupas och metoder förbättras” (Vetenskapsrådet 2002, s. 5).  Detta har jag tagit hänsyn till 

genom att sträva efter en vad jag benämner som kommunikativ validitet. Det vill säga att jag 

kommunikativt redogör utförligt för hela min forskningsprocess. En tydlig etisk aspekt jag tagit 
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hänsyn till är att inga bilder från bilderböckerna är med i uppsatsen.  Dessa bilder är förvisso 

copyrightskyddade, men bilderna är ändå relevanta för studiens innehåll och syfte.  Därför har 

jag försökt att vara så tydlig i mina beskrivningar av bilderna samt bifogat sidhänvisning till 

originalkällan.   

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Detta kapitel är disponerat på följande vis: Inledningsvis sker en kortfattad presentation av de 

tre olika analysteman, där det förtydligas vad varje tema ska ge svar på i relation till 

undersökningens syfte och forskningsfrågor. Till detta presenteras vilka bilderböcker som 

analyseras i anslutning till varje tema. Därefter kommer varje temarubrik följas av en 

resultatredovisning av bilderböckernas ikonotext. Varje enskilt tema avslutas med en 

gemensam analysdiskussion, med stöd från tidigare forskning och de teoretiska begreppen från 

Foucault.  

5.1. TEMA 1: BARN SOM REPRODUCERAR 
Genom att granska hur barnen reproducerar de vuxnas beteenden och egenskaper närmar jag 

mig forskningsfrågorna: Hur maktrelationer framträder mellan barn och de vuxna ur 

bilderböckerna? Detta tema avser också att beröra frågan om vilka sammanhang de vuxna 

karaktärerna tillkommer i böckerna? Samt att undersöka vilka syften och bidrag de vuxna 

karaktärerna gör för bilderbokens innehåll och utförande? I detta tema redogörs utdrag från 

bilderböckerna: Tomtebobarnen, Lilla spöket Laban, Aja baja Alfons Åberg, Vem bestämmer 

och Gittan gömmer bort sej.  

I Tomtebobarnen syns barnen genomgående reproducera de vuxnas handlingar och beteende. 

Detta gestalts framför allt när de genomgående i boken utför olika hushållssysslor. De 

traditionellt könskodade sysslorna blir extra påtagliga i bilderboken, Tomtebobarnen. De tre 

äldsta barnen, två pojkar och en flicka förbereds på sina kommande könsbetingade roller. Det 

yngsta barnet som beskrivs i texten som lillebror har dock fått en mer könsneutral roll och 

gestaltas snarare som representant för det ”lilla barnet”, utan att förtydliga någon 

könstillhörighet. Det yngsta barnet bär inga markörer för att förtydliga könsidentifikation som 

pojkarna med byxor eller som flickan med klänning och flätor. Dock ser vi att lillebror med 

namnet Tuss, ofta stannar med modern, eller med systern som då framställs som ett substitut 

för modern. Detta kan även förstås till en biologisk diskurs, just med tanke på att det sker en 

sådan distinkt skillnad på barnen beträffade sin könstillhörighet. Detta förstärker den diskurs 
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som råder kring manliga och kvinnliga egenskaper och roller. Då lillebror, Tuss ännu inte 

anammat de manliga egenskaperna finns det ingen anledning att förstärka hans könstillhörighet 

med att iklä honom diverse manliga kodade attribut. Däremot blir det tydligt då Tuss hänvisas 

till sin mor eller sin syster förstärks de aspekter som Foucault påpekar, att det är inom våra 

sociala relationer som maktrelationer framgår och blir påtagliga (Foucault 1980, s. 98).  

Det jag har valt ut för att granska mer noggrant är det utdrag från boken som tydligast visar när 

barnen reproducerar de vuxnas beteenden genom uttryck i barnens egna lek och handlingar. Det 

tydligaste utdraget som jag kan urskilja är när de tre äldsta barnen Pär, Truls och Kajsa smyger 

efter sin tomtefar när han ska ge sig ut på ett uppdrag - att dräpa en huggorm.  Medan de tre 

barnen gömmer sig bakom en stock så studerar de när tomtefar i sin utrustning av kottfjäll håller 

en spjutformad träpinne mot den väsande ormen.  

Ibland tar far sin rustning med kottfjällen på och drar ut i skogen för att 
falska ormen slå (Beskow 1910/2010, s. 8).  

Eftersom det är beskrivet att barnen smyger på sin far, kan läsaren ana att det inte var meningen 

att detta var någonting som barnen skulle beskåda. Det som framgår i läsningen är att barnen i 

sin kommande lek anammar den könsrådande diskursen. Detta blir klarare när illustrationen på 

följande sidor visar hur de två pojkarna Pär och Truls, efter att ha studerat sin fars handlingar, 

på eget initiativ ska utföra en liknade bedrift.  Trots att illustrationen tidigare visat att deras 

syster Kajsa varit med och sett samma sak som sina bröder, är det endast pojkarnas reproduktion 

som gestaltas i kommande bildspel. Foucault understryker att alla diskurser inte innefattas av 

samma makt eller legitimitet (Foucault 2011, s. 72). För att återigen sammankoppla till en 

biologisk diskurs, kan detta utdrag från bilderboken också ge uttryck för en tidsanda då det inte 

skulle vara accepterat att porträttera en flicka med handlingar och karaktärsdrag som kan 

uppfattas som typiskt manliga. Istället ges ett uttryck som enligt Foucault kan betraktas som 

den normativa diskursen, den som är så självklar att den inte ifrågasätts (Foucault 2008, s. 181–

182).  Ur bilderbokens gestaltning framställdes den dominerade diskursen som en könskodad 

uppgift. På följande bild gestaltas Pär och Truls när de ger sig på de små myrorna med likande 

spjutformade pinnar som de sett sin far använda mot huggormen.  

Och Pär och Truls de tänker: ”Ack snart blir det vår tur att draga ut i 
härnad mot skogens vilda djur!” De övar sig att strida mot myrorna de 
små – men myrorna är inte så lätta att rå på! (Beskow 1910/2010, s. 10).  
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Utifrån Beskows gestaltning blir det svårt att tyda gestaltningen som någonting annat än 

dåtidens syn på söner och döttrars kommande roller och uppgifter. Dock kan inte jag hjälpa att 

tyda Beskows gestaltning som synnerligen ironisk utav den porträtterade maskuliniteten. När 

Beskow i sista raden skriver: ” […] men myrorna är inte lätta att rå på!” (Beskow 1910/2010, 

s. 10).  Kan läsaren på nästkommande bild se de två pojkarna med sprutande tårar bli ömt 

omplåstrade av sin mor (av vad läsaren får anta är från myrornas bett), då de kapitalt misslyckats 

i sina försök att efterleva det manliga idealet från deras fars bravader. Detta kan även tolkas 

som den långa vägen de båda unga pojkarna har det innan de når fram till den eftersträvande 

manliga diskursen.  

I Gittan gömmer bort sej möter vi också barn som reproducerar vuxnas beteenden, egenskaper 

och handlingar. Vuxna karaktärerna har en dold roll i flera utav Lindenbaums böcker. Vuxna 

får en mer undanskymd roll för att ge fokus på barns egna relationer, samspel och erfarenheter. 

I Gittan gömmer bort sej finns en mer framstående interaktion med en vuxen karaktär i form av 

en barnflicka i onämnd ålder.  Denna barnflicka menar jag, blir en gestaltning av en vuxen 

karaktär. Barnflickan med namnet Puma, har sina armar prydda med slingrande tatueringar. 

Läsaren får ta del av Gittans tankar om Puma: 

Hon brukar rita gubbar på Hjördis arm. En gång Fick Gittan en myra 

på sin, när hon ville ha det (Lindenbaum 2011 s. 5) 

I denna tanke kan läsaren ana en beundran från Gittans sida. Puma gestaltas också som en 

inkännande och sympatisk person med att hon ritat en myra på Gittans arm finns ett tydligt 

tillägg att det skedde när Gittan själv önskade det. Det sker fler beskrivningar och reflektioner 

från Gittans inre om barnflickan Puma: 

Puma lagar mat åt dagbarnen. Dom kan inte stå själva. Puma har 

musik på datorn och lila naglar idag (Lindenbaum 2011, s. 7).  

På tillhörande bild ser läsaren ett av dagbarnen bli buren av Puma medan hon värmer något att 

äta i mikrovågsugnen. Medan den andra bilden gestaltas av att Puma sitter vid bordet medan 

Gittan och Hjördis tittar på henne. Puma har sin ena hand på bordet, så de lilaprydda naglarna 

blir synliga. Som Rhedin beskriver i hur den genuina bilderboken utgör en gemensam förståelse 

för text och bild- utan att någon av dessa två är särskilt dominerade (Rhedin 2001, s 215).  

Genom olika subtila och medvetna positioner menar jag att läsaren blir varse om de olika sätt 

barnen tar efter inspireras av de vuxna. Genom att analysera hur ikonotexten framställs närmar 
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sig läsaren en förståelse i hur barnkaraktärerna reproducerar de vuxna karaktärerna. Detta 

exemplifieras när Gittan och Hjördis leker att de är barnflickan Puma. En lek av reproduktion 

som uppstår genom att de granskar, tar in och studerar Puma, hur de ser och hur de upplever 

henne. Det följande jag kommer beskriva är det utdrag då Hjördis och Gittan gestaltar vad de 

betraktat och lärt sig av Puma. Detta sker när Puma är upptagen och läser en bok, medan de 

små dagbarnen ligger och sover i en spjälsäng i rummet intill. Puma har uttryckt för Hjördis 

och Gittan att hon inte har tid att leka just nu och att de inte får gå in till dagbarnen. Men Hjördis 

vill hitta på något och går in till dagbarnen ändå. Hjördis väcker dagbarnen och släpper ut dem 

från spjälsängen. Gittan följer med och iakttar.  

-Ska jag rita på er? Ropar Hjördis till ungarna. 

Gittan ritar inte på dagbarnen. Bara lite lila på sin 

egen tumnagel (Lindenbaum 2011, s. 10).   

Här menar jag att reproduktionen äger rum. Läsaren få ta del av Hjördis samspel med 

dagbarnen, som efterliknar den samvaro som Hjördis själv fått uppleva med Puma. Hon frågar 

dagbarnen om de vill bli ritade på. Sedan syns Hjördis rita ivrigt på dagbarnens pannor. Hjördis 

som betraktat Pumas beteende reproducerar detta i form av att hon blir som ”barnflickan Puma”, 

i interaktionen med dagbarnen. Gittan tar en mer avvaktande roll. Gittans efterliknelse av Puma 

är mer subtilt gestaltad.  Den skulle troligtvis inte ens märkas av, om det inte vore för Gittans 

tidigare reflektion över Pumas lilamålade naglar. Bilden i den genuina bilderboks-kategorin 

utgör därmed en helhetsförståelse för läsaren att se och förstå ett vidare sammanhang (Rhedin 

2001, s. 209). Genom att följa Gittans tanke att hon till skillnad från Hjördis inte ritar på 

dagbarnen, utan istället ritar lite lila på sin tumnagel, förstärks tanken om reproduktion. Detta 

att Gittan är medveten om att Hjördis i leken gestaltar Puma. Gittan uttrycker att hon endast 

pryder sin ena tumnagel med en lila tuschpenna, kan detta ses ett litet sätt för Gittan att på eget 

villkor närma sig en identifikation i sin gestaltning av Puma. Hallberg beskriver att text och 

bild inte nödvändigtvis behöver följa samma struktur. Läsningen av texten fodras en förståelse 

för läsningens regler, medan bilden kan studeras och läsas på olika sätt. För att då 

ikonotextperspektivet ska utmärka sig, blir förståelsen olika framträdande mycket beroende på 

läsarens bildgranskning (Hallberg 1982, s. 163–168).  

I Bilderboken Vem bestämmer följer vi endast två karaktärer lilla nalle och stora nalle. De 

framgår i gestaltningen att de är i en barn- och föräldrarelation, någon könstillhörighet av de 

båda uppfattas inte av denna boks läsning. I boken gestaltas de sammandrabbningar som sker i 
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barn-föräldrarelationen när olika viljor möts och det uppstår kollision. Mycket av Nodelmans 

definition av barnlitteratur just handlar om den spegling det ojämlika förhållande i 

maktpositioner av vuxna och barn (Nodelman 2008, s. 248–249).   Det som händer i Vem 

bestämmer är att den lilla nallen återupprepande gånger bemöter stora nallens argument, genom 

att använda samma typ av argument tillbaka: 

Du är trött och jag bestämmer att du ska sova! Så säger 

stora. -Men då är du också trött! Jag bestämmer att du 

ska sova också. Så säger lilla (Wirsén 2006, s. 8,9).  

Det blir en direkt och överförande reproduktion från den vuxnas beteende som barnet i boken 

tar efter, i syfte att få sin vilja igenom. Där det finns makt finns det också ett motstånd, och 

motstånd iklär sig i liknade former för att kunna bemöta den rådande makten (Foucault 1980, 

s. 142). När storas argument returneras tillbaka, lämnar det den stora nallen rätt maktlös, 

åtminstone för en stund. Den stora nallen går då med på att lägga sig bredvid den lilla nallen 

och de båda somnar för natten. Samspelet likställs mer som jämlika maktkamper, vilket syns i 

de utmaningar lilla nallen ger den stora nallen.  

I Lilla spöket Laban får vi följa de tydliga förväntningarna pappa-spöket har på Laban, i sina 

försök att överföra sina kunskaper om hur man blir ett riktigt skrämmande spöke:  

Då du, Laban lille, får du visa vad du lärt av far. 

– Räcker det om jag säger BU, försökte Laban. 

Du skrämmer inte ens en mygga med det där lilla 

buet, sa Labans pappa. Bättre kan du allt. 

(Sandberg 1965, s. 15).  

Labans pappa är den förespråkar ordningen inom diskursen. Detta framgår i hur pappan 

upprepande gånger lär ut till Laban hur man ska agera för att kunna bli betraktad som ett 

skrämmande spöke.  Foucault betonar om svårigheterna som finns att få tillträde till vissa 

diskursers ordning, särskilt de diskurser där det finns tydliga och specifika krav för kvalificering 

(Foucault 1993, s. 26). Diskursbegreppet, menar Foucault, är förenat med både makt och 

kunskap (Foucault 2011, s. 71). Labans pappa sitter på erfarenheten och kunskapen om hur ett 

spöke ska vara och bete sig, och detta förväntas att Laban ska kunna ta till sig och efterlikna. 

Detta går i ton med Foucaults perspektiv på diskurser, som han utrycker sätts i rörelse av 

personer med kulturella och sociala kännetecken (Foucault 2008, s. 181).  I Lilla spöket Laban 

blir läsaren introducerad till när Labans pappa började lära Laban “spökljud” redan när Laban 
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låg i vaggan, -”Du lille Laban, ska bli ett riktigt hemskt spöke när du blir stor” (Sandberg 1965, 

s. 6). Inom en diskurs kan ord inte uttalas av vem som helst. Ett uttryck inom en viss diskurs 

kräver sin särskilda förförståelse, kunskap och erfarenhet. Detta visar pappa-spöket upprepande 

gånger med sin strävan att förmedla sin kunskap över till Laban.  Den upprepande 

förmedlingspedagogiken och ständiga uppmaning till reproduktion indikerar att pappa-spöket 

skulle bära på det sanningsenliga och riktiga uttrycket som ett spöke anses inneha. Detta 

förstärks när pappa-spöket tar med sig Laban för att spöka på slottet. Men både Laban och hans 

pappa märker att Laban inte lyckas att leva upp till de förväntade kraven, och därmed blir Laban 

diskvalificerad från ett tillträde inom diskursen som ett skrämmande spöke.  

-Hick, lät det från lille Laban. Så gräsligt förargligt. Där stod han i sin 

vitaste spök-kostym och skulle skrämma människor. Så kommer det 

ett ynkligt litet hick istället. (Sandberg 1965, s. 18).  

 I boken Aja baja Alfons Åberg är reproduktionen inte lika uppenbar, läsaren kan mer ana att 

reproduktionen sker: 

Det bästa är när stora leker. Men pappa vill inte leka jämt. Det näst 

bästa är garderoben, för där finns pappas verktygs-låda. Men aldrig 

får Alfons låna den. ”Jaja, du kan göra dig illa på sågen, säger pappa 

(Bergström 1973, s. 3).  

Vi får ta del av Alfons tankar. Vi får veta att verktygslådan tillhör Alfons pappa. Innan i texten 

uttryck att det bästa Alfons vet, är när hans pappa leker med honom. Nu när pappan uttryckligen 

inte vill leka blir pappans verktygslåda det Alfons vill arbeta med. Därefter följs ett bildspel av 

Alfons bygge.  Som läsare får man ta del av Alfons kunskapsområde gällande innehållet och 

användandet av verktygslådan med benämningar som tumstock, spik, nubb, skruvmejsel. Som 

Sipe framhäver i sin term, synergi, hur text och bild får betraktas som komplett först i 

förhållande till varandra (Sipe 2012, s. 11). När Alfons spikar fel så spiken blir krokig löser 

Alfons det genom att dra ut spiken med tången. Även om det inte direkt påpekas i texten gestalts 

det hur Alfons lärt sig genom att ha studerat sin pappas användande av verktygslådan.  

TEMA 1: ANALYSDISKUSSION  
Det finns naturligtvis olika sätt att betrakta de vuxna karaktärerna ur bilderbokens 

framställning. De vuxnas påverkan och inflytande på barnen i böckerna, blir en spegling av 

deras samspel. Hur den vuxna karaktären gestalts och porträtteras som en förebild för 

barnkaraktärer menar jag blir synbart i samtliga av studiens bilderböcker. Den förebild 
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Tomtebosönerna har för sin far har en mer påtaglig gestaltning, medan den förbild som Gittan 

ser i barnflickan Puma finns mer inbäddad i ikonotexten. Om jag lutar mig åt Nodelmans 

perspektiv från The Hidden Adult blir den vuxne i sin framställning en person med efterenhet, 

kunskap och större storlek, en bärare av egenskaper som barnen på något sätt saknar eller vill 

sträva efter, för att så småningom äga själva (ibid 2008, s. 248). Dock ser relationen mellan de 

vuxna och barnen olika ut i gestaltningen och framställningen hos bilderböckerna.   

I böckerna om barnkaraktärerna Alfons och Gittan finner läsaren en viss avsaknad av vuxna 

karaktärer under en stor del av bokens händelseförlopp.  Då den vuxne gestaltas som disträ och 

frånvarande.  Gemensamt för dessa är att Alfons pappa och barnvakten Puma visar sig upptagna 

med sin läsning (Kvällstidning respektive bok).  Att författare framställer den vuxne som disträ 

eller frånvarande blir ett sätt att istället rikta händelserna mot barnen/barnet i berättelsen och 

lägga fokus på deras erfarenheter. Detta överensstämmer även i bilderboken Tomtebobarnen 

där barnens erfarenheter och lekar i skogen skildras, sker det utan de vuxnas närvaro eller 

inblandning. Av författarens val kan läsaren ana att händelserna och erfarenheterna barnen gör, 

inte är möjliga med allt för mycket intrång av vuxna karaktärers påtagliga närvaro och 

inblandning. Det ska dock poängteras att avsaknad av vuxna karaktärer i bilderböckerna inte 

nödvändigtvis går att dra slutsatsen att detta är författarens sätt att ge barnen mer makt och 

inflytande. Genom att föra bort den vuxne från att ta för mycket utrymme, blir en uppenbar 

avsaknad av den vuxne likväl en symbol för den vuxnes maktfunktion över barnen. När det 

görs avkall på vuxna karaktärer för att ge barnen utrymme, tolkar jag mer som författarens 

gestaltning att närma sig ett trovärdigt sätt för barnen att göra egna erfarenheter samt att få 

berättelsen att fortskrida och utvecklas.  

Nikolajeva relaterar till Nodelmans “sameness”-begrepp, genom att återge de strategierna 

barnboksförfattare ofta använder för att skapa en dynamisk handling i bilderbokens berättelse. 

Genom att författare vid något tillfälle ger makten åt barnkaraktärerna i litteraturen, för att vid 

ett senare tillfälle beröva samma barn den tillgivna makten. Förutsättningarna för detta upprepar 

sig genom vissa återkommande mönster och under vissa förutsättningar. Hon menar på att hålla 

kvar makten hos de fiktiva barnen skulle vara att ljuga för läsarna, att detta inte är realistiskt. 

Därför menar Nikolajeva, att det då ofta inträffar en sekvens då barnen blir av med makten 

(Nikolajeva 2017, s. 30).  

I bilderböckerna sker det att barnen misslyckas i sina försök att reproducera de vuxna. Detta 

kan ses som en dold protest från författarnas sida att på olika sätt utmana ”vuxen-diskusen” 
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genom att låta barnen pröva och misslyckas. Detta framgår i karaktären Laban som blir mer 

eller mindre tvingad av sin spökpappa att leva upp till förväntningarna till som ett skrämmande 

spöke- och ideligen misslyckas. Pappans kedjor är för tunga, och Laban kan inte gnissla sina 

tänder – för han har tappat båda sina framtänder (Sandberg 1965/1988, s. 16). Tomtebo-sönerna 

misslyckas när de inte kan rå på myrorna, i ett försök att efterlikna sin fars strid mot den farliga 

huggormen. Den ironiska framställningen som framträder med en bilderbokens ikonotext-

läsning är att det kan med fördel skapa en subtil ironisk dynamik i gestaltningen mellan den 

talade texten och det outtalade i den illustrerade bilden (Nodelman 1988, s. 160).  

Sammanfattningsvis syns barnens reproduktion i samtliga bilderböcker. Detta synliggörs 

genom olika slags återspeglingar av de vuxna karaktärerna. De vuxna blir beskådade som 

förebilder, riktmärken för barnen – likt ett ideal att förhålla sig till. De blir också en 

identifikation för barnen var den synliga makten finns. Foucault talade om tillsynsläraren, hur 

den uppkom som en strategi att bibehålla kontroll, för att kunna individualisera personer och 

upptäcka de som bryter mot normen (Foucault 2008, s. 210). För när en normativ diskurs blir 

framträdande kan den också utmanas, ifrågasättas såväl som den kan efterliknas. 

”Vuxenskuggan” som Nodelman återkommer till, blir synbar och påtaglig inom de fiktiva 

relationerna mellan barnen och de vuxna i bilderböckerna. Vuxenskuggan sker inte endast i 

form av den vuxnes berättande röst till det läsande barnet, utan existerar likväl i relationerna 

inom bilderboken.  

5.2. TEMA 2: VUXNA SOM GER BARN FÖRMANING (UTSKÄLLNING)  
Syftet med temat är att komma närmre en förståelse för vilka olika maktpositioner som uttrycks 

i de olika bilderböckerna. I temats beskrivning ”vuxna ger förmaning” är ett försök att hålla 

temat relativt öppet för de vuxna bilderbokskaraktärernas uttryck. Utdrag från bilderböckerna 

handlar om att vuxna antingen skäller på barnen eller använder andra strategier att ge tillsägelse, 

förmaningar eller uppläxningar av olika slag. Temat berör forskningsfrågorna: Hur 

maktrelationer mellan barn och vuxna gestaltas i bilderböckerna? Och även behandla frågorna, 

om vilka sammanhang de vuxna karaktärerna tillkommer i bilderböckerna, och vad de vuxna 

karaktärernas syfte och bidrag är för bilderbokens innehåll och utförande? I detta tema används 

följande bilderböcker: Tomtebobarnen, Aja baja Alfons Åberg, Lilla spöket Laban, Vem 

bestämmer och Gittan Gömmer bort sej.  

I Vem bestämmer följer vi maktkampen mellan den stora och lilla nallen- en gestaltning av 

barnet och den vuxne. Läsaren får bevittna en hel del försök genom att den stora nallen försöker 
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få den lilla nallen att äta frukost, det blir en utdragen verbal maktkamp som tar en annan 

vändning när stora får nog:    

- Då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger stora. – Då bestämmer 

jag att du är dum, så säger lilla. -Tyst och ät fil. Så säger stora till lilla 

(Wirsén 2006 s. 16).  

Det som utspelar sig är den storas strategi när de tidigare försöken inte gav resultat. Då fick 

stora gå in och bestämma. Detta ger liten effekt på lilla som visar på ytterligare motstånd. Den 

lillas verbala motstånd avfärdas av den stora genom en maktutövande disciplinär tillsägelse. 

Det som sedan utspelar sig syns endast genom bildspelet. Den lillas reaktion uttrycks med 

våldsinslag, med att kasta skålen med fil i ansiktet på stora.  

Den lilla nallen och stora nallen verbala maktkamp utspelar sig genomgående i bilderboken. 

Trots att både lilla och stora båda blir positionerade som en närliggande demokratisk 

maktkamp, detta menar jag att stora och lilla försöker med att närma sig i varandra genom att 

förhandla. Men i slutändan blir ändå den stora nallen en symbol för makt med tanke på att det 

är den stora som leder, tar beslut. Den lilla blir då förvissad till att svara med motstånd på vad 

den stora beslutar. Det som sker i deras samspel kan uppfattas som det Foucault benämner som 

”diskursernas kamp”. Detta exemplifieras efter en verbal ordväxling om vad lilla ska äta till 

frukost. Storas strategi med att slutligen göra ett avbrott på diskussionen, framgår av den tillika 

ordern -”Tyst och ät, fil”. Varpå lilla svarar med att slänga skålen med fil i ansiktet på stora. 

Detta blir en gestaltning av vad som händer med diskursers olika sammandrabbningar som kan 

leda till visst våldsinslag (Foucault 2008, s. 181–182).  Detta skedde först när den stora använde 

sin makt för att förvänta lydnad och underkuvade, som gjorde att lillas motstånd svarade med 

sammandrabbning och strid.  Foucault som talar om olika diskursers sammandrabbningar syftar 

till att detta sker när den dominerande diskursen ger uttryck av underordning, kontroll, 

diskvalificering som gör att den då leder till eventuella sammandrabbningar (Foucault 2008, s. 

181–182). Detta menar jag sker när stora reagerar med att ge lilla en utskällning:  

-  DUMMA UNGE! (Wirsén 2006 s. 18). 

-Det var dumt, dumt gjort! Aja baja dej! Så säger stora till lilla. (Wirsén 
2006 s. 19,20). 

Utskällningarna tar sig olika uttryck, första utskällningen ”DUMMA UNGE” sker i affekt som 

en reaktion på när lilla slänger skålen med fil på stora. Den andra utskällningen var mer 

disciplinerade och påtalade att handlingen lilla utförde var dum, snarare än att det var personen 



30 

 

lilla var dum. Disciplinerade åtgärder kan betraktas som teknologiska strategier för att bibehålla 

makt och kontroll (Foucault 2008, s. 210). Detta kan också anslutas till det som Foucault 

uttrycker är det mest bekanta och tydligaste inom en diskurs - nämligen förbudet (Foucault 

1993, s. 7). Stora påvisar detta i sin tillrättavisning. Det narrativa berättandet i texten förstärker 

förbudet genom att rikta texten till läsaren:   

”Nej! Men vad gör lilla nu? Man får inte kasta fil! Eller hur?” (Wirsén 

2006, s. 17).  

Det är inte bara det illustrerade barnet i bilderboken som får möta förbudet. Det får även det 

läsande barnet göra.  Detta förbud är dessutom svårt att undgå då författaren väljer att rikta 

texten och tala direkt till det läsande barnet. Genom att lägga till en fråga (Eller hur?) efter att 

förbudet uttalas, förstärks känslan av att ett maktutövande uttalas för att skapa en inordning till 

diskursens ordning.  

En sekvens ifrån Tomtebobarnen framställs barnen som utsatta i förhållande till den vuxne när 

tomtefar ska lära barnen att skilja olika svampsorter åt:  

Och far han lär dem skilja på svampen riktigt väl (för om man äter 
giftig, man äter sig ihjäl). Han lär den namn på smörsopp, på ticka, 
kantarell, sen får de ej ta miste, för då kan det bli smäll! (Beskow 
1910/2010, s. 14).  

Från bilden och texten kan vi utläsa en förmedlingspedagogik då fadern lär ut till barnen vad 

de behöver veta. Fadern sitter på en högrest sten med olika svampsorter omkring sig. Barnen 

står framför. Två av barnen står riktat mot faderns undervisning. Det yngsta barnet sneglar bakåt 

på sin storebror som syns stående med ryggen vänd i bildens utkant. Nikolajeva beskriver hur 

illustratören genom att med bildens yta och placering av karaktärernas positioner kan förtydliga 

olika maktrelationer. Då illustratören genom att centrera en karaktär i relation till en annan ett 

sätt att illustrera på makt, eller att denne innehar en viktig roll. Medan karaktärer positionerade 

i utkanten av bilden och i lägre position, eventuellt hukade är illustration på undergivenhet 

(Nikolajeva 2000, s. 140–141). Med böjt huvud och sin ena hand torkandes i ögat kan läsaren 

ana att äldsta sonen inte levt upp till de förväntade kunskapserövringarna -  underförstått att han 

då fått smäll.  Tomtefars positionerade och förmodade agerande kan ställas i relation till 

”tillsynsläraren” som uppstår i maktens disciplinerade former, då barn blir placerade under 

tillsyn av en person med maktegenskaper.  Detta menar Foucault är ett maktutövande i sig 

självt, då detta betraktande följs utav disciplinära åtgärder för de som avviker från den 

förväntade normen (Foucault 2008, s. 214–215).  
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I Gittan gömmer bort sej sker en central händelsen i boken, då Gittan tappar dagbarnet och får 

skäll av Puma.  

Men när hon ska bära ungen, råkar den ramla i golvet. Och nu skriker 

den jättehögt. Puma kommer rusande. Hon ser Gittan och dagbarnet och 

bulan i pannan.  VAD HAR DU GJORT! ropar hon. Då känns det som 

is i Gittans kropp. (Lindenbaum 2011, s. 15). 

Till skillnad från händelsen i Tomtebarnen får inte Gittan smäll, utan skäll. Utskällningen från 

Puma när Gittan tappat ett dagbarn i golvet tar hårt på Gittan som svarar med att fly från 

lägenheten. Ingen disciplinerad åtgärd sker vad vi kan se eftersom Gittan flyr iväg. Puma 

använder sin storlek och röst i maktutövande vilket kan relateras till hur Foucault framställer 

hur makt och maktutövande uppstår inom våra sociala relationer (Foucault 1980, s. 98). Gittan 

reagerar på Pumas utrop och ilska genom att hon snabbt lämnar lägenheten. Hon ses springande 

upp för farstutrapporna till hennes lägenhet. För de som är sedan tidigare bekanta med 

karaktären Gittan, vet att hon är i ett ständigt följe med en blå hink. Den blåa hinken är med 

vart hon än tar vägen. Då hinken inte följer med i Gittans flykt, demonstreras hur stark känslan 

var att fly från lägenheten, och från Pumas vrede. Detta kan likställas med hur Nikolajeva menar 

med att illustrationen och ikonotexten kan bidra till att läsaren kommer närmare en karaktär, då 

karaktären porträtteras som trovärdig och mer komplext (Nikolajeva 2001, s. 82). 

Effekten av Pumas ilska och med vetskapen att Gittan gjort illa ett dagbarn, blir känslan av 

skuld påtaglig, så pass påtaglig att Gittan inte förmår sig att berätta någonting för sin pappa.   

Gittans pappa undrar vad som hänt. Fast det går inte att berätta. Aldrig 

nånsin går det. Om bulan och om Pumas röst och om hinken som är 

borta. (Lindenbaum 2011, s. 19). 

TEMA 2: ANALYSDISKUSSION  
Någon form av tillsägelse, uppläxning eller förmaning från vuxen till barn, menar jag äger rum 

hos samtliga av studiens bilderböcker. I Tomtebobarnen kan läsaren genom ikonotexten bli 

varse om en förmedlingspedagogik då fadern sittandes på en sten lär ut svampsorter medan han 

blickar ut över de samlade barnen. Detta kan härledas till Foucaults tankar om tillsynsläraren 

som uppkommer för att utöva kontroll och disciplinerade former (2008, s. 215). Denna 

granskade överblick möjliggör att upptäcka fel, brister för att kunna rikta åt relevanta 

disciplinåtgärder. Detta förmedlas i form av vad som blir underförstått när äldsta sonen fått 
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smäll i Tomtebobarnen. Tomtebosonen möter en strategi av uppläxningspedagogik som brukas 

av fadern ifrån ett maktperspektiv, för att bibehålla kontroll och ordning.  

I Aja baja Alfons Åberg får Alfons genomgående höra förmaningen “du rör väl inte sågen”. I 

den narrativa berättarrösten får läsaren kontinuerligt veta att “Alfons rör inte sågen”. Alfons 

håller sig inom den givna diskusen och ser ingen anledning att utmana den.  Laban får 

förmaning av sin pappa att han inte är tillräckligt skrämmande som spöke. Laban lever därmed 

inte upp till den givna diskursens förväntningar.  Nikolajeva betonar om en effektfull ikonotext 

då illustration ger läsaren insyn i bokens maktrelationer genom att betrakta positioneringen hos 

de fiktiva karaktärerna (Nikolajeva 2000, s. 141). Då ikonotexten som illustreras i Tomtebo 

med temat ”Vuxna som ger förmaning” sker genom en bestraffning blir mer maktrelationerna 

inte lika uppenbart skildrade i bilderboken Vem bestämmer.  

Då samtliga böcker i studien på något sätt förmedlar den vuxnas makt och dominans säger något 

samstämmigheten hos bilderböckerna porträttering. Nodelmans “sameness-begrepp” gör sig 

åter påmind då han syftar till de återupprepningar som äger rum till stor del inom 

bilderbokgenren (Nodelman 2008, s. 208). Det som har framgått inom temat “Vuxna som ger 

barn förmaning (utskällning)” kan betraktas till det som Foucault avser med diskursernas 

motsättningar. Det som är intressant att studera ur böckerna är hur barnens reaktion porträtteras- 

i relation till den dominerade diskursen. De verbala sammandrabbningar som till slut leder in 

till visst våldsinslag i Vem bestämmer gestaltas barnet med ett utåtagerande motstånd och rikt 

känsloregister. Gittan reagerar med flykt på den vuxnes utskällning och riktar istället känslorna 

inåt, gestaltningen är dock känslorik och komplext i sitt utförande då läsaren får tillgång till hur 

Gittan våndas i sitt inre. I Tomtebobarnen lämnas läsaren utan att beskåda den faktiska 

disciplinen som det är underförstått att ett av barnen blir utsatt för av sin far. Det sker ingen 

egentlig gestaltning av någon av karaktärers inre, därför sker heller inget utrymme för det 

fiktiva barnet att uttrycka motstånd mot den dominerade diskursen innehavandes av fadern.  

5.3. TEMA 3: BARNS FANTASI 
Genom att studera hur barns fantasi framställs och gestaltas i barnböckerna avser jag att komma 

närmre barnens karaktärsgestaltning. Barns fantasi ger oss tillgång till deras känsloregister och 

en spegling av barns inre. Detta kan ge indikation på en förställning om den barnsyn och 

barnuppfattning (diskurser) som var rådande under bokens tidsanda. Temat är utformat för att 

besvara forskningsfrågorna: Hur maktrelationer mallen barn och vuxna framställs i 

bilderböckerna? Vilka är de vuxna karaktärernas essentiella syften och bidrag till bilderbokens 
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innehåll och utförande? I detta tema används utdrag ur följande bilderböcker: Tomtebobarnen, 

Aja baja Alfons Åberg, Gittan Gömmer bort sej.  

I Aja baja Alfons Åberg följer läsaren under en betydande del av boken Alfons tankegångar. 

Den första delen av boken handlar främst om Alfons egna reflektioner kring hans bygge. När 

Alfons börjar känna sig färdig med sin byggkreation sker det en övergång då läsaren får ta del 

av Alfons fantasi: 

Se! Det blev en helikopter. Alfons flyger över djungeln, leker han […] 
Och pussel har blivit ett lejon! Då prasslar pappa med tidningen och 

säger: “du rör inte sågen, va?” men det är just vad Alfons tänker göra, 

för…Alfons landar i djungeln hos lejonet, och – oj! Det stora, farliga 

lejonet kommer hitåt! “Hjälp!” skriker Alfons. ”Jag sitter fast och 

lejonet tar mej” (Bergström 1973 s. 13–14).  

Läsaren får ta del av Alfons inre fantasier. Byggandet blev en helikopter, vardagsrummet blev 

en djungel, och katten Pussel förvandlades till ett farligt lejon. Med inlevelse lever sig Alfons 

in i leken tills pappan slutligen måste lägga ifrån sig tidningen, när Alfons skriker på hjälp. 

Nikolajeva påtalar att skiftningar hos karaktären eller att karaktären går igenom någon form av 

förändring, går att tyda i ikonotexten (Nikolajeva 2000. s. 140–141).  Denna förändring sker 

när Alfons fantiserar. Fantasierna kan betraktas som ett sätt för Alfons att fly från 

vardagstristessen. I fantasin uppenbaras också en väg till att nå sin pappas uppmärksamhet.     

I Gittan gömmer bort sej gömmer sig Gittan i sin garderob efter en händelse när hon varit hos 

barnflickan Puma. Hon och Hjördis skulle bära de små dagbarnen tillbaka till spjälsängen, då 

Gittan råkar tappa ett dagbarn i golvet. Barnet som landar på huvudet börjar skrika och får en 

bula i pannan. Barnflickan Puma rusar in rummet, med arga ögon skriker hon -Vad har du gjort! 

Det som händer sedan sker i Gittans fantasi: 

Nu har hon suttit här hur länge som helst. Säkert tusen minuter. Gittan 
ser sej omkring. Och då är hon inte ensam längre. Ibland blir det så. 
(Lindenbaum 2011, s. 20).  

Illustrationen visar hur Gittan sitter längst in i en mörk garderob, med ett sorgset uttryck. Då 

börjar fantasidjur träda fram. För den som läst tidigare böcker om Gittan så det just genom 

Gittans fantasi som fantasifigurer av olika slag börjar uppenbara sig, det sker ofta ett rikare 

samspel mellan Gittan och hennes fantasidjur än mellan henne och de övriga karaktärerna i 

böckerna. Ett sätt att komma närmare en djupare karaktärsförståelse är om läsaren får tillgång 

till karaktärernas inre tankar, fantasier och känslor, menar Nikolajeva. Om “berättaren” i boken 
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dessutom står tillbaka och låter karaktärspersonen i boken framträda så förstärks trovärdigheten 

och bidrar till ytterligare en fördjupad dimension av persongestaltningen (Nikolajeva 2000, s. 

139).                                                          

Vi kan tycka synd om dej om du vill, säger dom. Du kan få vara i vår 
famn. Fast det vill inte Gittan. Hon vill bara vara själv. (Lindenbaum 
2011, s. 23). 

Fantasidjuren blir ingen snabb tröst eller lösning för Gittans sorgsenhet och hennes 

skuldkänslor. På ett verklighetstroget sätt låter Gittan de pröva sig fram att närma sig henne, 

medan Gittan visar på motstånd. Hon vill inte bli glad eller få tröst, utan bara vara själv. Detta 

kan återkopplas till det unika tolkningsmöjligheter som Nikolajeva och Scott menar är unikt 

just för bilderboken – då tolkningarna blir desto rikare och mer komplexa i samspelet mellan 

text och bild (Nikolajeva & Scott 2001, s. 262). Allteftersom börjar ett samspel äga rum mellan 

Gittan och fantasidjuren. Och till slut har de en intensiv och nöjsam lek för alla inblandade. En 

lek som påminner mycket om det som gjorde att Gittan först gömde sig i garderoben, händelsen 

då hon tappade dagbarnet.  

Sen får dom lust att bli kastade i luften. Och Gittan är väldigt bra på det. 
Högre och högre vill dom. Ibland vill dom att hon ska ta emot. Men 
mest vill dom ramla i golvet. För dom gillar att slå sig hårt. 
(Lindenbaum 2011, s. 25). 

Här får läsaren ta del av en förändring i Gittans inre, när känslan av skam och skuld börjar avta. 

Gittan genom sin fantasi börjar närma sig en väg tillbaka från där hon har “gömt bort sej”. 

Genom fantasin skapar hon en egen upprättelse för händelsen då hon råkade tappa ett dagbarn 

i golvet. Detta menar jag sker när hon med sina fantasidjur återupplever den besvärliga och 

skamfulla händelsen gång på gång, med den skillnad att i fantasin är det de små fantasidjuren 

som själva önskar att bli slängda i luften. Och helst vill de landa med en hård duns i golvet - 

gärna på huvudet. Illustrationen visar ett leende som börjar spela på Gittans läppar och de 

tidigare sorgsna ögonen börjar lysa igen. Denna flykt inåt kan betraktas som ett sätt för Gittan 

att uttrycka missnöje och göra motstånd. Gittans flykt fysiskt skulle kunna betraktas som det 

som Foucault säger sig vara en flykt från diskursen. Detta menar Foucault ska inte jämställas 

med ett motstånd mot diskursen. Då han syftar till att hålla sig bortom eller undan en 

maktordning är ett undvikande, och att ställa sig utanför och bör inte förväxlas med ett motstånd 

(ibid 1980, s. 141–144).  Gittans flykt kanske inte kan betraktas som ett motstånd, däremot 

framställs hennes fantasi som en slags inåtvänd protest, mot det hon har upplevt, detta menar 

jag kan likställs som ett slags inre motstånd. 
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I Tomtebobarnen sker det genomgående ingen avspegling av barnens inre, genom bilderboken. 

Vilket kan bero på det begränsade utrymmet som finns hos bilderboken som gör att 

bilderbokens relativt tunna omfattning bidar till vissa begräsningar i djupare 

karaktärsbeskrivningar (Nikolajeva & Scott 2001, s. 82). Däremot möts läsaren av en fantasi 

att denna bilderbok utspelar sig i en “värld i världen”, detta inleds med:  

När storm och regn regerar i världen utanför, Här inne uti skogen alls 

ingenting det gör, För blåsten stängs av granar, som räcker upp till skyn, 

Och runt omkring i skogen finns gott om paraplyn (Beskow 1910/2010, 

s. 2).  

Med frasen “När storm och regn regerar utanför”, blir symbolspråket ett påtagligt sätt för 

Beskow att skapa en tillgänglig fantasi till de läsande barnen.  Avslutningsvis får sagan sitt 

avslut där den börjat, med våren. Läsaren får beskåda ett nyfött litet tomtebarn som kikar ut 

ifrån bärselen på tomtemors rygg. Beskow binder ihop sagan och fantasin i slutet, med texten:  

Så lever de i skogen helt nöjda dag från dag och att de har trevligt, nog 
tycker du som jag. Vad mera de har för sig får själv du tänka ut, så har 
du ju en saga som aldrig kan ta slut! (Beskow 1910/2010, s. 32).  

Då läsaren följt tomtefamiljen genom ett års tid, och tagit del av alla de tillhörande sysslor och 

händelser som nära är sambundet till de olika årstiderna. Har Beskow i sin genomgång och 

demonstration gett läsaren ett recept att själv fortsätta sagan. Likt Nodelmans teori om den 

ständigt närvarade vuxenskuggan, som inte lämnar barnboken utan att framhäva en didaktisk 

lärarkultur (Nodelman 2008, s. 248–249).   

TEMA 3: ANALYSDISKUSSION  
En strategi som Gittan har är hon flyr in i fantasins värld. I fantasin kan Gittan konfronteras 

med det som är svårt och jobbigt, på sina egna premisser. I denna bok sker fantasin när Gittan 

gömmer sig i garderoben. Några djur börjar synas i garderoben- fantasidjur. I leken vill 

fantasidjuren bli slänga högt upp i luften av Gittan och för att sedan landa med en duns – gärna 

med huvudet före i golvet. Ingen gör sig illa, ingen gråter, ingen känner skuld. Uttrycken som 

läsaren får i skildringen av Gittans fantasi, är ett sätt att närma sig en djupare karaktärsförståelse. 

Detta, menar Nikolajeva, blir möjligt endast i vissa böcker framställning. Nikolajeva betonar 

skillnaden mellan vad som hon kännetecknar som en bilderbok, och vad som enbart framställs 

som en illustrerad berättelse. Bilderboken, menar Nikolajeva blir ofta mer trovärdigt utförd i 

de fall då illustratör och författare är samma person (Nikolajeva 2000, s. 89–90). 

Personskildringen blir ofta mer genuint gestaltad. Den genuina bilderbokens styrka, ligger just 
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i det dynamiska spelrum som bild och text tillsammans utgör, utan att för den delen vara 

övertydlig i sitt uttryck. Gittan börjar allteftersom ha roligt med fantasidjuren och hon börjar 

hitta tillbaka till att tillåta sig känna annat än skam och skuld.  Fantasin blir en strategi att vända 

sig till.  I fantasin får hon undkomma den mest betungade känsla av skuld, detta sker när hon 

återupplever händelserna med stöd av fantasidjuren. Det hon gjorde som blev så fel med 

dagbarnet blir istället så uppskattat hos fantasidjuren.  

Om Gittans fantasi är en flykt från sina skuldkänslor så är Alfons fantasi mer gestaltad som en 

flykt från vardagstrissdessen. Fantasin, enligt Nikolajeva ses som en del av personskildringen 

att gå från det yttre till det inre, och hamna i karaktärens tanke eller inre värld (Nikolajeva 2000, 

s. 139). Men det gemensamma för Alfons och Gittan är att fantasin är en strategi att använda 

när verkligheten inte svarar eller räcker till. Gittan flyr från situationen då hon får utskällning 

av Puma för att sedan försätta ytterligare en flykt inåt, in i fantasin. I Alfons lek hör fantasi och 

lek samman. Alfons kan inte dela sin fantasi med sin upptagna pappa utan flyr in i fantasileken 

för att komma bort från vardagstristessen. Men genom fantasin finner Alfons också en väg till 

att få sin pappas uppmärksamhet.  Av de fem bilderböckerna så är det i böckerna om Alfons 

och Gittan som läsaren ser använder fantasin som en metod att handskas med verkligheten. 

Karaktärerna Alfons och Gittan är dessutom de barnen som i övrigt har en framträdande 

verklighetstrogen utformning. Boken Aja baja Alfons Åberg är en del av 1970-talets 

vardagsrealism med tillhörande vardagsberättelser som är en reaktion på den efterfrågan med 

mer verklighetsförankrade och realistiska barnböcker (Nikolajeva 2000, s. 53–54). Det ser 

läsaren genom utformningen, då Alfons är boende i vanligt höghus, och handlingen sker inom 

hemmet, en vanlig dag som vilken som helst i Alfons liv. Gittan som skrevs betydligt senare 

2011, följer samma mönster av vardagsrealism som Alfons-boken. Gittan och Alfons 

erfarenheter utspelar sig uppskattningsvis under några timmars tid. Det är en komprimerad 

utformning- då författarna inte endast fokuserar på en rik omfattning i den narrativa 

utformningen, utan lägger fokus på porträtteringen av barnen, genom att gestalta tankar, 

känslor, undertoner. Det blir en gestaltning som fördjupar, ställer frågor och uppmuntrar till 

igenkänning hos läsaren.  

Då böckerna om Alfons och Gittan mer riktar sina läsare att utforma egna frågor, lockar Beskow 

sina läsare till att finna egna svar på de redan ställda frågorna. Tomtebobarnen som gestaltas 

under ett år tid, får läsaren en överblick över vad tomtebarnen upplever under året. När läsaren 

följt med tomtebarnen under deras upplevelser i skogen ställer Beskow avslutningsvis frågan 
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“Vad mera de har för sig får själv du tänka ut, så har du ju en saga som aldrig kan ta slut!” 

(Beskow 1910/2010, s. 32). Upplägget i Tomtebobarnen liknar då mer en mall av en färdig saga 

att relatera och återkomma till. Skogen och naturskildringarna är en idyllisk gestaltning 

tillskilland från gestaltningen av den Gittan och Alfons upplever. Elsa Beskows språk och 

framtoning riktar till det läsandets barnets fantasi - dock med avsaknaden att porträttera och 

gestalta fantasin hos bilderböckernas barnkaraktärer.  

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER    
I inledningen berör jag vid den komplexa motsättningen med barnlitteratur, i och med hur den 

skrivs av vuxna men riktas till barn som sin “läsande” målgrupp. På så vis får barn genom 

barnlitteraturen erfara den vuxens syn och tolkning. Det som uppenbarar sig i denna motsättning 

är hur barn och vuxna lever parallellt invid varandra och ibland hamnar i motsättning med 

varandra. Denna ofrånkomliga maktaspekt som finns mellan barnet och den vuxna är just det 

som jag har studerat inom studiens bilderböcker.  

Det som framträtt av att undersöka de vuxnas roll och funktion i bilderböckerna, är att vuxna 

karaktärer visar sig ha betydande funktioner för bilderbokens progression såväl som 

karaktärsutveckling och karaktärsgestaltning hos de inblandade fiktiva barnen. Genom de 

vuxnas närvaro, blir barnen påminda om den dominerade diskursen, om vem som har makten. 

Detta framställs av att de vuxna påminner, förmanar, sätter gränser, tar beslut. Barnen som 

hamnar i ett underläge, och svarar och reagerar på den vuxens maktutövande, men med 

varierade reaktioner och uttryck. Det som visar sig betydande med att gestalta vuxna karaktärer 

i böckerna, är att de fiktiva barnen har något som de kan utmana. Därför får barnen möjlighet 

att utöva motstånd gentemot de vuxna. Detta framgår i bilderböckerna genom att barnen ses 

ifrågasätta de vuxna, använda olika strategier vid motstånd och förhandla.  

Det som framträder i temat “barn reproducerar”, är att de vuxna blir gestaltade som förebilder 

för de fiktiva barnen. Den vuxna syns framträda med kvalitéer och egenskaper som barnen i 

bilderböckerna försöker efterlikna. Detta porträtteras inte alltid i en positiv mening, utan 

författarna låter barnen misslyckas i sina försök att efterlikna de vuxna. Detta kan ses som sätt 

att låta barnen utmana den “vuxna” diskursen som framträder inom bilderboken. I temat “vuxna 

ger förmaning (utskällning)”, blir maktaspekterna i relationen mellan barn och vuxna ännu mer 

framträdande. Diskursernas motsättningar gör sig påtagliga igenom temat. De olika 

sammandrabbningar som sker när barnen går utanför den givna diskursen, och får möta olika 
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former av tillsägelsen ifrån de vuxna karaktärerna.  I temat “barns fantasier” kommer en djupare 

förståelse in hur barnkaraktärerna framställs och gestaltas. Gittan och Alfons är de enda 

karaktärer som egentligen ger tillträde in i deras fantasi. Det som drev barnkaraktärerna in i 

fantasin var således de vuxna i karaktärerna. Gittan flydde från en utskällning av barnflickan 

Puma och sökte skydd och tröst hos fantasidjur, Alfons flydde i fantasin från tristessen när 

pappan var upptagen och inte ville leka. De vuxna karaktärerna visar sig ha en signifikant 

betydelse och inverkan på hur barnen porträtteras, då det upprepande gånger är genom 

maktrelationerna mellan vuxna och barnkaraktärer som gör att läsaren får tillgång till en rikare 

dimension av en persongenstalning av barnen i bilderböckerna. Genom maktrelationen försätts 

barnen i ett underläge. Genom att barnen befinner sig i detta underläge kan olika former av 

motstånd gestaltas.   

En strategi från barnboksförfattare är att lyfta bort vuxna karaktärer från bilderboken, för att 

rikta fokus åt barnen.  När barnen inte har en närvarande vuxen, ger det dem förutsättningar att 

ha friheten att göra sina egna upptäcker, undersöka, pröva, göra misstag. Genom att plocka bort 

den vuxne från berättelsen, så får barnen göra sina egna erfarenheter, som inte varit möjliga, 

om den vuxne varit närvarande. Det sker en maktförskjutning, när vuxna försvinner med sin 

påtagliga närvaro (Nikolajeva 2008, s. 30). Men den utpräglade makten som enbart innehas av 

de vuxna karaktärerna gör sig därför ständigt påtaglig. Då barnkaraktärernas möjligheter 

begränsas till huruvida de vuxna är närvarande eller frånvarande i bilderböckerna, vittnar om 

den makt och inflytande de vuxna karaktärerna har över de porträtterade barnen.  

7. REFLEKTION KRING VIDARE FORSKNING  
Det nästa steg i forskningen kan med fördel vara att undersöka samspelet mellan 

bilderböckernas ikonotext hos förskolebarn. Det verkar finnas viss saknad av beprövade 

metoder som undersöker barns reaktioner när de utforskar bilder. Ett interkulturellt perspektiv 

skulle hjälpa att upptäcka differensen i hur barn ser och tolkar bildernas framställning och 

uttryck.  
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