Södertörns högskola | Institutionen för kommunikation, medier och it.
Kandidatuppsats 15 hp | Retorik | Vårterminen 2009
(Retorikkonsultprogrammet)

När 600 kilo gräsätande
klövdjur blir ett barn
– Vilka retoriska medel används för att
möjliggöra identifikationen mellan läsaren och
Mamma Mu?

Av: Zarko Dalic
Handledare: Gunilla Persson

Zarko Dalic
821117

C-uppsats. Södertörns högskola.
När 600 kilo gräsätande klövdjur blir ett barn

Sammanfattning
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka retoriska medel som används för att
möjliggöra identifikationen mellan läsaren och huvudkaraktären Mamma Mu.
Uppsatsen använder sig av teorier om berättelser och identifikation, framhållna av
Jerome Bruner, Kenneth Burke, och Maria Nikolajeva. Eftersom uppsatsen rör sig
inom ett nytt område har jag tagit fram en egen analysmodell. Den gör det möjligt att
urskilja identifikationstecken utifrån kategorierna yttre, inre, och aktiviteter.
Slutsatsen är att det i boken tillämpas antites för att distansera Mamma Mu från
hennes egentliga form och de andra korna; imitatio för att barnen ska kunna känna
igen sig i Mamma Mus agerande; topos för att visa att Mamma Mu har samma
intressen som läsaren, upprepning för att kontinuerligt bekräfta att Mamma Mu är ett
barn; entymem för att läsaren ska själv komma till slutsatsen att Mamma Mu är ett
barn.
Nyckelord: Mamma Mu, retorik, identifikation, bilderbok, barnbok.

Abstract
The purpose of this essay is to examine which rhetoric devices are being put in use to
make possible the process of identification between the reader and the main character
Mamma Moo.
The essay uses theories of narrative and identification represented by Jerome Bruner,
Kenneth Burke, and Maria Nikolajeva. Because there is no previous research in the
essays area, I have brought forward a new model to analyse the material. It is used to
discover identification signs, based on the categories outer, inner, and activities.
The conclusion is that the book utilizes antitheses to separate Mamma Moo from her
original form and the other cows; imitatio to make it possible for the children to
recognize themselves in Mamma Moos behaviour; topos to show that Mamma Moo
has the same interests as the reader; repetition to continuously confirm that Mamma
Moo is a child; entymem to make the reader come to the conclusion that Mamma Moo
is a child.
Keywords: Mamma Moo, rhetoric, identification, picturebook, children’s book.
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1. Inledning
Berättelser är en stor del av våra liv, och oftast lägger vi inte märke till hur de
påverkar oss, eftersom vi är så vana att de finns där. När vi kommunicerar med
varandra delar vi gärna med oss av berättelser ur och om våra liv, och vi använder
gärna andra berättelser för att förtydliga vad vi menar. Till exempel säger vi att vi
kämpar som Rocky, är starka som Pippi Långstrump, och vi jämför våra
problematiska kärleksliv med Romeos och Julias. Och när vi berättar på detta sätt
glömmer vi bort att karaktärerna är påhittade, vi tänker inte på att de inte är verkliga, i
stället accepterar vi dem eftersom de liknar oss, eftersom vi kan identifiera oss med
dem på något sätt.
En del av berättelsefonden som vi använder i våra livsberättelser skapas under våra
tidiga år, när vi som barn läser barnböcker och får höra sagor. Barn kan ses som extra
mottagliga för berättelser, eftersom de inte har en tydlig identitet, och håller på att
forma en under sin uppväxt. Barnlitteraturen erbjuder därför en möjlighet att utveckla
en egen identitet genom att visa upp alternativ att förhålla sig till. Genom att barn kan
identifiera sig med karaktärerna, kan de tillgodogöra sig deras upplevelser, och få fler
perspektiv på omvärlden.
Och fastän det finns många studier om vilka berättelser som vi får ta del av, och vad
dessa säger om världen vi lever i, är det få som har analyserat hur själva
identifikationen görs möjlig. Jag vill därför med denna uppsats ge ett svar på den
frågan, och i förlängningen kommentera varför vi väljer vissa berättelser framför
andra, och vilka retoriska medel som i så fall kan användas för att utforma en
tilltalande berättelse.

1.1 Uppsatsens bakgrund
Jag kom till Sverige när jag var 12 år. Därför läste jag inte en stor del av den svenska
barnlitteraturen. Jag var bekant med vissa världskända karaktärer, till exempel Pippi
Långstrump, och jag fick ta del av H. C. Andersens böcker, men det som är självklar
läsning för svenska barn blev aldrig en del av min bokhistoria. Under min uppväxt i
Sverige blev jag bekant med Bert och Sune, men allt eftersom jag blev äldre började
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jag i stället intressera mig för klassisk och ny litteratur, och tappade intresset för
barnlitteraturen. På så sätt har jag en kunskapslucka. Dessutom är jag en väldigt
nyfiken person, och har alltid velat veta vad svenska barn får läsa.
Under förarbetet till uppsatsen pratade jag med vuxna bekanta som tänkte tillbaka på
Mamma Mu-böckerna med ett leende, och många sa också hur mycket de tycker om
den roliga kossan. Efter att ha läst böckerna kan jag inte annat än hålla med. Men en
sak som fick mig att fundera är att den underbara karaktären Mamma Mu, som jag
skrattade med och kände igen mig i, faktiskt är ett djur. Jag började fundera över hur
det kan komma sig att jag, eller någon annan människa, kan känna igen sig i en ko.
Då bestämde jag mig för att undersöka hur detta kan gå till. Eftersom jag är en
retoriker, och anser att retoriken har en mängd olika verktyg att få något att komma
till liv i text, undrade jag vilka retoriska medel som används för att göra
identifikationen möjlig.
Under arbetet med uppsatsen letade jag efter andra studier som handlar om
barnlitteratur och identifikation, men fann att de antigen inte har ett retoriskt
perspektiv, eller inte har med identifikation att göra. På så sätt fyller denna uppsats en
forskningslucka. Samtidigt är detta en utmaning på den teoretiska sidan, eftersom det
inte finns någon självklar litteratur att utgå ifrån. Denna uppsats rör sig således mellan
två teoretiska fält, där den ena sidan utgörs av Jerome Bruners argumentation om
berättelsen som en oundviklig del av livet och konstruktionen av individen, samt
Kenneth Burkes teori om identifikation som en grundläggande retorisk och
kommunikativ process; den andra sidan representeras av Maria Nikolajeva, som
lägger fram olika teorier och metoder för att analysera dels barnlitteratur, dels
bilderböcker. Eftersom det inte finns någon tidigare modell för att analysera
identifikation i barnlitteratur, har jag i denna uppsats själv tagit fram en sådan.

1.2 Uppsatsens disposition
Efter en definition av relevanta begrepp, presenteras uppsatsens syfte och
frågeställningen som ska uppfylla syftet. Därefter presenteras materialet som används
i analysen, och tidigare forskning inom uppsatsens område. Sedan kontextualiseras
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uppsatsen i ett teoretiskt verksamhetsfält, och därnäst följer en beskrivning av
metoden och tillvägagångssättet för analysen. Efter det presenteras analysen, som
sedan utreds utifrån forskningsfrågan. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion över
uppsatsens syfte, förslag på fortsatta studier, och lärdomar av uppsatsen.

1.3 Definition av relevanta begrepp
För att dels undvika missförstånd, dels visa pedagogiskt hänsyn gentemot läsaren,
definierar jag uppsatsens relevanta begrepp nedanför.

1.3.1 Läsaren
Böckerna kan läsas av personer i alla åldrar, men målgruppen är barn i åldern 1-8 år.
Det är dessa barn som jag syftar på när jag använder termen läsare. Jag är medveten
om att till exempel föräldrar högläser böckerna för barn, men det är fortfarande barn
som böckerna riktar sig till. I uppsatsen använder jag mig oftast av ordet i singular,
men jag är medveten om att böckerna även läses i olika grupperingar.1

1.3.2 Identifikation
Skillnaden mellan identitet och identifikation är att identitet har med det egna jaget att
göra, medan identifikation handlar om att känna igen sig i ett annat jag.
Nationalencyklopedin definierar identifikation som ”fastställande av (gemensam)
identitet”.2 Jag utgår från att identifikation kräver någon form av igenkänning, och
kan vara till exempel utseende, språkbruk, och intressen – läsaren måste kunna se lite
av sig själv i objektet.

1.3.3 Bilderbok
Det är inte helt lätt att definiera vad en bilderbok är, och jag har inte heller hittat en
entydig definition som på ett bra sätt både inkluderar det relevanta och exkluderar det
oviktiga. Ulla Rhedin definierar en bilderbok som ”en bok av begränsat omfång som i
skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av text och bilder, så

1

Simonsson, Maria, Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel, 1. uppl., Tema Barn, Univ.
[distributör], Diss. Linköping : Univ., 2004,Linköping, 2004.
2
Enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk på internet.

6

Zarko Dalic
821117

C-uppsats. Södertörns högskola.
När 600 kilo gräsätande klövdjur blir ett barn

att det förekommer minst en bild per uppslag.”3 Kritiken mot den definitionen handlar
om att den inte säger något om förhållandet mellan text och bild, samt att det inte
alltid förekommer minst en bild per uppslag.4 I en senare definition skriver Rhedin:
Den moderna bilderboken har alltmer utvecklats till att bli en konstform med sitt eget
unika uttryck – där bilden, texten och själva bokmediet i dynamiskt samarbete är en av
5
hemligheterna.

Rhedins definition stämmer väl överrens med bilderböckerna om Mamma Mu, och
motsvaras bland annat av att texten kan ge läsinstruktioner för bilden, att bilden kan
ge ytterligare information om kontexten, och att när Mamma Mu på bilden riktar sin
blick mot uppslagets kant på höger sida, uppmanas läsaren att bläddra vidare.
Det gemensamma för alla definitioner är att text och bild är väldigt viktiga. Joanne M.
Golden skriver:
In a picture storybook, the narrative elements […] are conveyed in both the language and
the art of the text. Both pictures and text provide information that contributes to the
6
creation of the story.

2. Syfte och frågeställning
2.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn kan identifiera sig med karaktärer i
bilderböcker. Uppsatsens material är enbart en fallstudie, men resultatet kan vara
relevant för barnlitteratur i större omfattning, där karaktärerna inte behöver vara djur.
Dock kan det vara mer lärorikt att analysera hur identifikationen med ett djur gör
möjlig eftersom ett djur och en människa avviker från varandra på många sätt, alltså
kan analysen synliggöra det som i annat fall skulle kunna vara för uppenbart för att
uppmärksammas.

3

Rhedin, Ulla, Bilderboken: på väg mot en teori, Alfabeta, Diss. Göteborg : Univ., 1993,Stockholm,
1992, s. 17.
4
Nikolajeva, Maria, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 16.
5
Rhedin, s. 7.
6
Golden, Joanne M., The narrative symbol in childhood literature: explorations in the construction of
text, Mouton de Gruyter, Berlin, 1990, s. 98.
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Jag vill betona att uppsatsen inte kommer att ge sig in i det psykologiska fältet, jag är
enbart intresserad av det retoriska perspektivet.

2.2 Forskningsfrågan
För att uppnå syftet utgår jag från följande forskningsfråga:
Vilka retoriska medel används för att möjliggöra identifikationen mellan
läsaren och Mamma Mu?

2.2.1 Forskningsfrågans avgränsningar
I forskningsfrågan vill jag undersöka retoriska medel i ett litterärt verk, således
kommer jag att tillämpa retoriska termer i stället för de litteraturvetenskapliga.
Därmed är till exempel den retoriska termen imitatio att föredra framför gestaltning.
Jag förutsätter att läsaren är barn, eftersom de är målgruppen, samt att barn kan
relatera till och känna igen sig i karaktären, således är det möjligt att de också kan
identifiera sig med Mamma Mu på något plan. Därför använder jag mig av viss
forskning om bilderböcker, hämtad från det litteraturvetenskapliga och psykologiska
forskningsfältet. Ulla Hammar7 konstaterar att det inte finns några psykologiska
teorier som självklart stöder teorin att barn identifierar sig med karaktärer, men lägger
till att det finns forskning som visar att barn genomgår faser då de personifierar allt i
sin omgivning. Nikolajeva och Scott skriver att ”osofistikerade läsare” – vilket jag
antar att barn är – tenderar att tolka texter bokstavligt, identifiera sig med
protagonister och dela deras individuella uppfattning.8
Dessutom vill jag betona att forskningsfrågan avser både text och bild, och skiljer i
princip inte mellan dessa, men i analysen är en sådan åtskillnad nödvändig ur det
pedagogiska perspektivet.

7

Fridell, Lena, Bilden i barnboken: On pictures in children's books, 1. uppl., 3. tr., Gothia, Göteborg,
1982, s. 112.
8
Nikolajeva, Maria & Scott, Carole, How picturebooks work, 1. pbk. ed., Routledge, New York, 2000,
s. 173.
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3. Material
Jag väljer att skriva om Mamma Mu främst för att huvudkaraktären är ett djur, vilket
skapar förutsättningen att analysera hur identifikationen mellan människa och djur
görs möjlig, vilket ju är min forskningsfråga. Ett annat skäl är böckernas popularitet9,
vilket tyder på att författarna har lyckats utforma böckerna på ett sätt som tilltalar
målgruppen.
Bilderboksformatet tilltalar mig dels eftersom målgruppen är barn, vilket innebär att
böckerna måste vara skrivna på ett lättillgängligt sätt, dels eftersom böckerna
innehåller både text och bild, och erbjuder därför ett dynamiskt samspel som är mer
intressant att analysera ur ett retoriskt perspektiv, än enbart text eller enbart bild.

3.1 Materialbakgrund
Författarna Jujja och Tomas Wieslander började med att skriva sånger och visor för
barn. Dessa blev framgångsrika och började framföras i radio på 80-talet. I det nya
formatet behövdes några figurer för att prata mellan låtarna, och eftersom paret redan
hade gjort skivorna Min lilla kråksång och Mamma Mu, hade de två karaktärer till
hands. Så småningom fick Mamma Mu och Kråkan egna böcker, och paret hann
skriva fem böcker tillsammans. 1996 dog Tomas Wieslander, men Jujja fortsatte att
skriva och gav ut fyra böcker till. Alla böcker är illustrerade av Sven Nordqvist.
Förutom böckerna som används i denna uppsats finns även bilderboken Mamma Mu
och Kråkans jul (2008), men eftersom den inte var tillänglig under uppsatsperioden är
den inte med i analysen. Ytterligare två böcker finns, Mamma Mu och Kråkan (1996)
och Mamma Mu klättrar i träd (2005), men de är högläsningsböcker och innehåller få
illustrationer, och avviker på så sätt för mycket från övrigt material. År 2007 kom
filmen Mamma Mu och Kråkan.

9

Böckerna finns att tillgå på 22 olika språk, och på nio indiska dialekter. (Enligt www.mammamu.se)
Dessutom är böckerna flerfaldigt belönade: 1993 Expressens Heffaklump, 1995 BMF-plaketten ”Din
bok – vårt val”, 2003 Bokjuryn, och 2005 Astrid Lindgren-priset. (Enligt Svenska barnboksinstitutet).
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3.2 Materialbeskrivning
Uppsatsen utgår från sex bilderböcker. Nedanför står de i utgivningsordning, med
utgivningsår i parentes.
1. Mamma Mu gungar (1993)
2. Mamma Mu åker bobb (1994)
3. Mamma Mu bygger koja (1995)
4. Mamma Mu städar (1997)
5. Mamma Mu åker rutschkana (2003)
6. Mamma Mu får ett sår (2006)
Böckerna har i genomsnitt 25-30 sidor i A4-format, och är tryckta i färg. Alla
framsidor följer samma princip: Titeln innehåller huvudkaraktärens namn + predikat,
med verb i dynamisk form, exempelvis Mamma Mu åker bobb. Titeln är symmetrisk
med bokens innehåll, den bekräftar handlingen. Bilden är tagen ur boken, och är
symmetrisk med titeln, exempelvis en bild på Mamma Mu när hon åker bobb. Den
enhetliga formen och ett dynamiskt verb gör att läsaren kan få uppfattningen att
handlingen utspelas i nuet. På baksidan finns ett textutdrag ur boken.
Innehållet i böckerna, ikonotexten (syntesen av ord och bilder varje bilderbok består
av)10 är oftast symmetrisk, och ibland kompletterande. Det innebär att den verbala och
den visuella berättelsen säger samma sak, respektive att de fyller i varandras luckor
och kompenserar varandras otillräckligheter. Berättelserna om Mamma Mu var
ursprungligen skrivna för radion, därför är de utförliga i beskrivningen och därför
skapas ibland en upprepning i ikonotexten11. Illustrationerna är målade i en realistisk
stil, och skulle kunna användas för att iscensätta en berättelse med riktiga barn.

10
11

Nikolajeva, 2000, s. 15.
Ibid., s. 109.
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4. Tidigare forskning
Det finns en mängd forskning kring barnlitteratur, och i Sverige representeras den
mestadels av Maria Nikolajeva och Ulla Rhedin. Mycket av forskningen faller under
litteraturvetenskapen och har därför en egen teoretisk klassificering och terminologi.
Jag har inte lyckats hitta någon forskning där bilderböcker diskuteras utifrån ett
retoriskt perspektiv. Detta motiverar min undersökning som på så vis fyller en
kunskapslucka. Maria Nikolajeva har skrivit boken: The Rhetoric of Character in
Children’s Literature, men den har inte varit tillgänglig under uppsatstiden.
Det finns ett antal uppsatser tillgängliga på internet rörande bilderböcker, men deras
fokus ligger på böckernas funktion, antigen som pedagogiska verktyg12 eller
förmedlare av normer, till exempel genusstrukturer.13 Jag har inte lyckats hitta
tidigare forskning om bilderböcker och möjliggörande av identifikation, samt vilka
(retoriska) medel som i så fall används. Den enda uppsatsen som kommer nära mitt
ämne handlar om hur invandrarbarn kan identifiera sig i barnlitteratur, men den
fokuserade på invandrarbarnens identifikation med situationer, inte karaktärer.14

5. Teori
Nedanför presenterar jag de generella teorierna som uppsatsen rör sig inom, men i
avsnittet Slutsats tar jag upp ytterligare teori och kopplar den till analysresultaten. Jag
gör detta eftersom vissa teoretiska insikter förstås bättre efter en läsning av analysen
och svaren på forskningsfrågan. Det gäller särskilt för Joanne M. Goldens teorier om
hur karaktärer konstrueras i barnlitteratur.

12

Carlsson, Jens, Målande beskrivningar och bilder som berättar [Elektronisk resurs] : ett
sociokulturellt perspektiv på bilderbokens roll som pedagogiskt redskap, Malmö
högskola/Lärarutbildningen, Malmö, 2008.
13
Edberg, Maja, Populära bilderböcker och genus [Elektronisk resurs] : genusstrukturerna i de mest
utlånade bilderböckerna 2007, Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och
informationsvetenskap, Borås, 2008.
14
Kristiansson, Nina & Olausson, Mia, ”En hund och en katt som är bästa kompisar...” ”Men det kan
en hummer och en räka också vara!” En studie av lågstadiebarns möjlighet till identifikation i två
utvalda barnböcker. Bibliotekshögskolan i Borås : Biblioteks- och informationsvetenskap, 2004.
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5.1 Berättelser och identitet
En funktion som ofta förekommer i berättelser är att ge identitet åt den som berättar
eller åt den som lyssnar, och det är denna funktion som står i centrum för denna
uppsats. Jag utgår från Jerome Bruners arbete, där han argumenterar för att berättelser
är ett sätt att göra världen begriplig,15 och används för att skapa och förmedla den
egna identiteten.16 Han konstaterar att berättelser genomsyrar våra liv, och att vi i
skapandet av oss själva influeras av den omgivande kulturen.17 Trots att Bruner ofta
syftar på den vuxna litteraturen, där narrativen vanligtvis bygger på någon form av
intertextualitet, anser jag det vara relevant att undersöka hur identitet skapas inom
barnlitteratur, avgränsat till böckerna om Mamma Mu.

5.2 Retorik och identifikation
Kenneth Burke18 inför begreppet identifikation till retoriken, och skiljer sig på så sätt
från den traditionella uppfattningen där övertygelse är centralt. För Burke är
identifikation detsamma som övertygelse, och är både medel och mål. Han
argumenterar för att en publik som kan identifiera sig med talaren kommer att
övertyga sig själva, eftersom de delar samma intressen som talaren.19
Burke menar att identifikationen kan ske när talaren (eller karaktären) framställs på
ett sätt som gör att publiken (eller läsaren) kan känna sig i talarens beskrivning av sig
själv. Han skriver: ”A is not identical with B. But insofar as their interests are joined,
A is identified with B.”20 Ett exempel på detta är en politiker som när han talar till
bönder säger ”Jag var en bondpojke själv”.21 Enligt samma princip kan en mänsklig
läsare, ett barn, känna igen sig i en ko som talar och beter sig som ett barn.

15

Bruner, Jerome, Kulturens väv: utbildning i kulturpsykologisk belysning, Daidalos, Göteborg, 1996,
kapitel 7: Den narrativa konstruktionen av verkligheten.
16
Bruner, Jerome S., Making stories: law, literature, life, Harvard University Press, Cambridge, Mass.,
2002.
17
Ibid., s. 65.
18
Burke, Kenneth, A Rhetoric of Motives, Univ. of Calif. Press, Berkeley, 1969.
19
Ibid., s. 46.
20
Ibid., s. 20.
21
Ibid., s. xiv.
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5.3 Barns läsning
I bilderboken aktualiseras den identifikationsskapande funktionen, och den görs
möjlig genom text och bild. Nikolajeva skriver att ”osofistikerade läsare [har] en
tendens att tolka litterära texter bokstavligt, mimetiskt.”22 Den mimetiska tolkningen
innebär att läsaren uppfattar berättelsen som en direkt avbildning av verkligheten.
(Mimesis = avspegling, eller härmande) Den icke-mimetiska, symboliska tolkningen,
innebär att läsaren uppfattar berättelsen på andra sätt, till exempel som liknelse,
allegori eller metafor. Jag anser att ett barn är osofistikerade läsare, som inte har
tillgång till den nödvändiga intertextuella eller metatextuella informationen för att
kunna läsa texten symboliskt, exempelvis ur ett genusperspektiv. För dem är boken på
riktigt. Nikolajeva skriver:
När vi läser böcker som Tomtebarnen, Blomsterfesten i täppan, Sagan om Pelle Kanin,
eller Polly äter sylt säger vi: detta är inte sant, det finns inga tomtar, jag vet att blommor
och djur talar inte och har inte kläder, men inom genrens konventioner, inom fiktionens
23
ramar är detta sant och rimligt.

Nikolajevas teori stämmer överrens med Mamma Mu. Läsaren kan vara medveten om
att en ko faktiskt inte kan tala eller cykla, men inom berättelsen är det sant och på
riktigt.

Dessutom

är

böckerna

symmetriskt

indikativa,

”Den

ursprungliga

överenskommelsen mellan berättaren och läsaren – att inom sina ramar är berättelsen
sann – håller genom hela boken”.24 Det finns alltså i regel inget i text eller bild som
får läsaren att tvivla på att Mamma Mu inte kan prata eller cykla, det förekommer
inget möte med ”den riktiga verkligheten”.
Eftersom barnet uppfattar Mamma Mu som riktig, uppstår möjligheter till
identifikation. Genom att illustrationerna visar henne göra sådant som även läsaren
tycker om att göra, kan läsaren känna igen sig och relatera till det. Någon som gör
samma saker som vi brukar göra liknar oss, och vi kan se oss själva i den personen.

22

Nikolajeva, 2000, s. 231.
Ibid., s. 234.
24
Ibid., s. 234.
23
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5.4 Teoretisk litteratur
Den teoretiska bakgrunden för berättelsens olika funktioner, och dess relation till
skapande av identitet, är hämtad ur Jerome Bruners Making stories: law, litterature,
life (2002). Kopplingen mellan retorik och identifikation är hämtad ur Kenneth
Burkes A Rhetoric of Motives (1969). Den teoretiska bakgrunden för barnlitteratur i
allmänhet, och bilderböcker i synnerhet, är hämtad främst från Maria Nikolajevas
böcker: Barnbokens byggklossar (1998), och Bilderbokens pusselbitar (2000), där
hon undersöker berättartekniken med den moderna narratologin som utgångspunkt,
respektive ger en uppsättning redskap för att analysera bilderböcker. Förståelsen för
hur karaktärer konstrueras i barnlitteratur hämtas i Joanne M. Goldens The Narrative
Symbol in Childhood Literature (1990).
För den retoriska teorin använder jag mig av Jens Elmelund Kjeldsens Retorik idag –
Introduktion till modern retorikteori (2008). Detta dels eftersom de medel som
används i uppsatsen är välkända och inte kräver en djupare förståelse, dels eftersom
Kjeldsen – till skillnad från de antika texterna – skriver om visuell retorik, ett område
högst relevant för mig.

5.4.1 Teoretisk bakgrundslitteratur
För att få en djupare insikt i bilderboksgenren har jag kompletterat den tidigare
nämnda litteraturen med samt Ulla Rhedins Bilderboken: på väg mot en teori (1992),
där hon presenterar ett stort antal infallsvinklar på bilderboksanalys; Lena Fridells
Bilden i barnboken (1982) där bildernas funktion och möjligheter ligger i fokus;
Maria Simonssons Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel (2004) för
att få en uppfattning om hur barn interagerar med bilderböcker; samt Gunnar
Berefelts Studier kring barn och bildpsykologi (1989) för en psykologisk inblick.
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6. Metod
Eftersom det inte finns någon tidigare modell för analys av hur identifikation görs
möjlig i bilderböcker har jag skapat en egen metod. Jag utgick ifrån ett antal variabler
som kan kategorisera typiskt mänskligt beteende, sedan komprimerade jag dessa till
tre punkter och anpassade till bilderboksformatet och förhållandet mellan läsaren och
Mamma Mu. Resultatet blev en modell som gör det möjligt att läsa materialet och leta
efter tecken på Mamma Mus mänskliga egenskaper. Dessa identifikationstecken kan
delas upp i tre kategorier:
• Det yttre – utseende, förekommer i illustrationer.
• Det inre – mentala processer som tankar eller språkbruk, förekommer i text.
• Aktiviteter – förekommer i både text och bild, och visar hur Mamma Mu gör något,
till exempel gungar eller åker bobb. Visas främst i illustrationer.
En tillämpning av de tre kategorierna leder till den hypotetiska uppställningen som
kan förklara hur Mamma Mu blir ett barn:
1. Mamma Mu gör sig av med sin riktiga identitet, och blir en icke-ko.
2. Därefter blir hon mänsklig, genom imitation av mänskliga egenskaper.
3. Därefter blir hon barnaktig, genom imitation av barnaktiga egenskaper.
(Steg 2 och 3 kan ske samtidigt, eftersom läsaren förstår att ett barn är mänskligt.)

7. Analys
I analysen skiljer jag mellan text och bild, och beskriver dem utifrån det explicita,
vilket är en direkt återgivning, och en tolkning där jag beskriver hur läsaren kan
uppfatta det explicita, och vilken betydelse det kan ha för identifikationen med
karaktären Mamma Mu. För att den explicita beskrivningen av bilden ska vara
konsekvent utgår jag ifrån delarna: plats, tid, positioner, handling, och perspektiv.
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Jag har delat upp analysen i fem delar, där varje del tar upp en aspekt ur
identifikationsprocessen. De fem delarna är: 1) Mamma Mu blir en icke-ko, 2)
Mamma Mu och ko-världen, 3) Mamma Mu och andra kor, 4) Mamma Mu blir
mänsklig, 5) Mamma Mu blir ett barn.

7.1 Mamma Mu blir en icke-ko
Eftersom Mamma Mu är ett djur, en ko, måste hon först bli av med sin ko-egenskaper
och bli en icke-ko. Formuleringen icke-ko förutsätter att det finns en ”ko” att inte
vara, och i böckerna finns också andra kor. Dessa kor beter sig på ett förväntat sätt,
och används som en norm att avvika från.
Jag begränsar analysen till det första uppslaget i varje bok eftersom det är där läsaren
inledningsvis möter karaktären, följaktligen är möjligheten att påverka störst där. Jag
bortser från framsidan, eftersom den inte erbjuder samma möjligheter att komma nära
karaktären. I analysen skiljs text och bild åt, men det går vanligtvis inte till så vid
vanlig läsning.

7.1.1 Mamma Mu gungar
I text
Explicit: ”Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och
flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu.”
Tolkning: Inledningen kontextualiserar berättelsen i tid. Alla (vanliga) kor går och
betar i hagen, precis som kor förväntas göra. Men Mamma Mu är inte som vanliga
kor. Mamma Mu är annorlunda. Texten skapar en explicit åtskillnad mellan Mamma
Mu och andra kor genom konstruktionen Alla korna – Utom Mamma Mu.
I bild
Explicit: Fint väder, en äng omgiven av träd, en ladugård i bakgrunden. I förgrunden
betar sju kor. Tre fåglar sitter i trädet och sjunger. I bakgrunden smyger Mamma Mu
in i skogen, tittar bakåt med böjt huvud. Perspektivet ställer de vanliga korna närmast
läsaren, och förstärker Mamma Mus förflyttning från gruppen.
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Tolkning: Bilden visar kor som gör saker som kor förväntas göra, i en miljö typisk för
kor. Men Mamma Mu smyger därifrån, den fysiska förflyttningen bort från kogruppen signalerar att hon inte är, eller inte vill vara en vanlig ko. Hennes böjda
huvud och smygande gångstil visar att hon inte vill bli upptäckt. Skälen till detta kan
vara att hon egentligen borde vara med de andra korna och att hon inte får gå iväg; att
hon inte vill att de andra korna ska upptäcka henne och följa efter; att hon ska göra
något hon inte får och därför inte vill ha ”vittnen”.

7.1.2 Mamma Mu åker bobb
I text
Explicit: ”Det var vinter. Korna stod inne i lagårn. Alla stod i sina bås, utom Mamma
Mu. Hon stod vid lagårdsfönstret och tittade ut.”
Tolkning: Inledningen kontextualiserar berättelsen i tid. Texten visar att alla (vanliga)
kor står i sina bås, precis som vanliga kor ska göra, men att Mamma Mu inte gör det.
Att hon står och tittar ut genom fönstret kan tolkas som en längtan bort från vardagen,
och är inte något som kor brukar göra.
I bild
Explicit: Vinter, närbild på kohagen, några träd och buskar och ett staket omkring
byggnaden. På himlen bakom huset syns silhuetten av en fågel. Vid ett fönster syns
Mamma Mus huvud, hon tittar ut med fokuserad blick. Perspektivet får det att verka
som att det som händer, händer till höger om läsaren, och inbjuder till bläddring till
nästa sida.
Tolkning: Under vintern är vi människor ofta inomhus, och längtar efter att komma
ut. Mamma Mu verkar känna likadant. Hennes fokuserade blick föreslår att det händer
något spännande framför henne, och väcker läsarens intresse.

7.1.3 Mamma Mu bygger koja
I text
Explicit: ”Mamma Mu stod i hagen. Fint med höst, tänkte hon. Snyggt med alla
färgerna på löven. Och vad fint det ser ut när solen lyser ner genom trädet. Då fick
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hon syn på något. – Men det där ska jag visa Kråkan när han kommer, sa hon. Då blir
han nog glad.”
Tolkning: Inledningen kontextualiserar berättelsen i tid. Läsaren får veta att Mamma
Mu kan tänka och prata som en människa. Detta separerar henne från vanliga kor som
inte kan det. Hon verkar njuta av höstens estetik, det är något poetiskt i ljus som lyser
genom träd. Dessutom har hon viljan att dela med sig och göra andra glada, och förstå
att andra också tänker, alltså är Mamma Mus mentala förmåga välutvecklad.
I bild
Explicit: Fint väder, och en äng omgiven av skog, med löven höstgula och röda. Tre
kor är i bakgrunden till vänster, Mamma Mu står närmast läsaren, till höger i bild.
Hon tittar nyfiket framför sig, till höger för läsaren, och på så sätt uppmanar läsaren
att bläddra till nästa sida för att se vad som händer där.
Tolkning: Mamma Mus fysiska avstånd till de andra korna signalerar en skillnad
mellan dem. Alla tre kor i bakgrunden har huvudet nära marken och betar, men
Mamma Mu tittar framåt, och verkar ha fått syn på något kul. Det är alltså även
skillnader i handling som gör att Mamma Mu inte är som andra kor.

7.1.4 Mamma Mu städar
I text
Explicit: ”– Det är vår! ropade Mamma Mu. Jag ska ut! Korna hade stått inne i lagårn
hela långa vintern. Men nu hade snön smält bort. Mamma Mu öppnade dörren och
gick ut. Då såg hon vitsippor. Hela backen bakom lagårn var full. – Titta, sa hon. Det
har snöat igen. Marken är vit. Snö på skaft. Hon plockade några vitsippor.”
Tolkning: Inledningen kontextualiserar berättelsen i tid. Mamma Mu är medveten om
säsonger, en typisk mänsklig kategorisering. Dessutom kan hon uttrycka sin upptäckt
med mänskligt tal. Hon uppvisar också en vilja att komma ut i den friska vårluften,
något som kanske inte är enbart mänskligt. Men hennes förmåga att öppna en dörr
brukar inte tillskrivas kor. Slutligen uppmärksammar hon skämtsamt/felaktigt
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vitsipporna på marken, och plockar upp några, till skillnad från vanliga kor som hade
ätit upp blommorna.
I bild
Explicit: Fint väder, en äng omgiven av skog, mycket vitsippor på marken. I
förgrunden sitter Mamma Mu och med ena handen håller i ett knippe blommor, med
den andra sträcker hon sig efter en till. Hon ler.
Tolkning: Mamma Mus handling skiljer henne från andra kor genom att hon agerar
tvärtemot vanliga kor: att plocka blommor tyder på en mental förmåga att estetiskt
uppskatta naturen. Att hon håller i ett knippe föreslår att hon kommer att ta med sig
dem, kanske för att uppskatta de senare, eller dekorera sitt hem. Det är också en
väldigt mänsklig handling att gå ut och plocka vårblommor, något som hos kor
kanske motsvaras av att äta nya och färska blommor.

7.1.5 Mamma Mu åker rutschkana
I text
Explicit: ”Det var en varm kväll om sommaren. Korna låg i hagen och tuggade. Alla
utom Mamma Mu. Hon stod bakom ett björksnår och kikade ut över sjön. Solen höll
på att gå ned. Från stranden hördes plask och skratt. Det var barn som badade.”
Tolkning: Inledningen kontextualiserar berättelsen i tid. Läsaren får först veta vad kor
gör, därefter att Mamma Mu inte gör det. Därmed skapas en exkluderande skillnad
mellan kor och Mamma Mu. Läsaren får också veta vad Mamma Mu gör, och därmed
förstärks avvikelsen från vanliga kor, eftersom hon verkar kunna njuta av
solnedgången, en mental process som inte tillskrivs kor. Eller så tittar hon på barnen
som leker, och visar att hon kanske har samma intressen som barn.
I bild
Explicit: Platsen är en äng med skog omkring, det är varmt väder, och till höger i bild
finns en sjö. Vänster i bild ligger fyra kor och sover, till höger gömmer sig Mamma
Mu bakom en hög buske och tittar leende framför sig, mot tre barn som leker vid
vattnet. Överst i bild står solen nära skogen i bakgrunden.
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Tolkning: Andra kor sover, men Mamma Mu tittar hellre på barn som leker, och
verkar njuta av det. Skillnaden i position och handling föreslår en skillnad mellan de
andra korna och Mamma Mu. Hon verkar spionera på barnen, eftersom hon gömmer
sig bakom busken. Det implicerar att hon förstår att det inte är artigt att stirra på
andra, och hennes leende visar att hon verkar tycka att det är kul att leka vid vattnet.

7.1.6 Mamma Mu får ett sår
I text
Explicit: ”Mamma Mu låg i sommarhagen och hade tråkigt. Hon väntade på Kråkan.
Det kliade och var varmt. Hon viftade bort flugorna med svansen. De andra korna låg
bara och tuggade och glodde. Mamma Mu hörde barnen plaska och skratta nere vid
sjön. – Jag tror jag smiter iväg ner till badet, sa hon.”
Tolkning: Läsaren får flera exempel på skillnaden mellan de andra korna och Mamma
Mu. Vanliga kor bara ligger och glor, något som tråkar ut Mamma Mu. Hon har alltså
en förmåga att uppfatta tiden och kan reflektera över det, och uppvisar också en
längtan till att göra något annat, något roligare. Det stöds av faktumet att det är varmt
och att flugorna plågar henne, och att hon därför vill smita ner till badet och svalka av
sig och komma undan flugorna. Eller så vill hon gå ner och leka med barnen.
I bild
Explicit: Det är soligt. Platsen är en äng, omgiven av grön skog, med vatten i
bakgrunden. Mamma Mu är på vänster sida, ligger ner och tittar upp, vänstra handen
under hakan, högra handen och högra benet hoppar nervöst upp och ner, svansen
viftar bort flugor. Bakom henne ligger en ko i skuggan under ett träd och sover, ser
plågad ut. Till höger i bild ligger fyra kor och dåsar. Mamma Mu är närmast läsaren.
Tolkning: Mamma Mu verkar vara uttråkad, och försöker kanske komma på något
roligt hon kan göra i stället. De andra korna gör det vi förväntar oss att kor ska göra.
Att bara vara är för tråkigt för Mamma Mu.
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7.2 Mamma Mu och ko-världen
Mamma Mu är en ko25. Termen ”ko” innebär att hon har kalvat minst en gång. Efter
kalvningen kan kor ge mjölk, och brukar bli mjölkkor. Som sådana brukar de bo på en
farm med andra kor. I böckerna kan referenser till det verkliga ko-livet och kovärlden störa Mamma Mus förmänskligade form, eftersom de kan påminna läsaren
om att Mamma Mu är en ko, och inte ett barn. Till exempel får läsaren aldrig se
Mamma Mu med en kalv, eller en mjölkningsmaskin kopplad till hennes juver. Vissa
avvikelser förekommer, till exempel att hon ibland säger ”mu”. Eftersom
identifikationen kräver att hon stannar inom den mänskliga sfären, skulle allt för
mycket tid i ko-världen innebära att hon återgår till ko-formen. Nedanför redovisar
jag vilka referenser till ko-världen som förekommer i respektive bok.

7.2.1 Mamma Mu gungar
Uppslag 1 (sida 1 + 2)
Sju kor på bilden, exklusive Mamma Mu. I bakgrunden syns en lagård.
Sida 3
Sju kor i bakgrunden.
Sidor 15-20
Bonden i skogen, mest i bakgrunden.
Sida 23 (sista sidan)
Inuti lagårn, fyra kor står bredvid varandra, närmast läsaren mjölkar bonden en ko.

7.2.2 Mamma Mu åker bobb
Uppslag 1 (sida 1 + 2)
Lagårn syns utifrån, i ett fönster syns Mamma Mus huvud.
Sida 3
En närbild utifrån på Mamma Mu som öppnar lagårdsfönstret.
Sida 5, 6, 7
Helkroppsbild på Mamma Mu, inuti lagårn, vid fönstret.
25

I böckerna kallas hon upprepade gånger ”ko” av Kråkan.
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Sida 10
Mamma Mu springer ut från lagårn, den syns i bakgrunden.
Sida 24 (sista sidan)
Helkroppsbild på Mamma Mu inuti lagårn, stående på bakbenen vid fönstret.

7.2.3 Mamma Mu bygger koja
Uppslag 1 (sida 1 + 2)
På ängen, två kor i bakgrunden.

7.2.4 Mamma Mu städar
Eftersom boken utspelas inne i lagårn finns det många referenser till ko-världen. Men
till skillnad från andra böcker där ko-världen finns inledningsvis, börjar och slutar
denna med en ensam Mamma Mu sittandes på en blommig äng.

7.2.5 Mamma Mu åker rutschkana
Uppslag 1 (sida 1 + 2)
Fyra kor i bakgrunden

7.2.6 Mamma Mu får ett sår
Efter en kort tid utomhus med andra kor, utspelas resten av boken inne i lagårn,
därmed är det referenser till ko-världen på varje sida i denna bok.
Böckerna Mamma Mu städar och Mamma Mu får ett sår handlar om saker som barn
inte tycker om, och innehåller nästan uteslutande referenser till ko-världen. De andra
böckerna handlar om saker som barn tycker om, och innehåller få referenser till kovärlden.

7.3 Mamma Mu är inte som andra kor
Mamma Mu är inte som andra kor, och det bekräftas upprepade gånger i böckerna.
Jag vill illustrera denna skillnad genom att visa det första uppslaget från boken
Mamma Mu bygger koja. Jag låter detta uppslag representera alla böcker eftersom det
på en och samma gång visar skillnader som är återkommande men utspridda i de
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andra böckerna. Olikheterna är tydliga och kräver ingen större analys, därför
redovisar jag dem i formen av en lista.

1a. Mamma Mu ser inte ut som andra kor. Skillnad i färgteckning.
1b. Andra kor ser likadana ut. Likhet i färgteckning.
2a. Mamma Mu står ensam.
2b. Andra kor står nära varandra
3a. Mamma Mu gör inte som andra kor. Tittar framåt med huvudet uppåt.
3b. Andra kor beter sig på samma sätt. Alla tre betar med böjda huvuden.
4a. Mamma Mu är ensam på höger sida av bilden.
4b. Andra kor är på vänster sida av bilden.
5a. Mamma Mu står nära läsaren.
5b. Andra kor är i bakgrunden.
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7.4 Mamma Mu blir mänsklig
Efter att Mamma Mu har blivit en icke-ko kan hon bli en människa, eller ett mänskligt
barn, som är slutmålet. För att undersöka den förmänskligande processen analyserar
jag böckerna och letar efter tecken som signalerar egenskaper som tillskrivs
människor. Jag begränsar analysen till enbart den tredje sidan, alltså sidan efter det
första uppslaget. Detta eftersom Mamma Mu som icke-ko omgående måste bli något,
och tolkas utifrån närmast tillgänglig information.

7.4.1 Mamma Mu gungar
I text
Explicit: ”Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet. Hon tog sig cykel och
cyklade bort mot Kråkskogen. Hon hade något på pakethållaren.”
Tolkning: En cykel är en mänsklig uppfinning, och används bara av människan på det
sätt som Mamma Mu använder den. Dessutom äger hon cykeln, något som är typiskt
för människan. Eftersom Mamma Mu gör mänskliga saker är det enkelt att tolka det
som att hon är mänsklig. Hennes handling är dock inte enbart barnslig, även vuxna
cyklar.
I bild
Explicit: I bakgrunden betar de andra korna, runt omkring är det skog och längst bort
en sjö. I förgrunden sitter Mamma Mu på en blå damcykel, tittar bakåt med huvudet
böjt, håller i styret med ”händerna” och har ”fötterna” på pedalerna. Hon har något på
pakethållaren. Bakom cykeln är det stängsel av taggtråd. Perspektivet är ombytt, så att
de vanliga korna står i bakgrunden, och Mamma Mu rör sig in mot läsaren och
skogen, bort från de andra korna.
Tolkning: En ko kan rent fysiskt inte cykla, deras kropp och extremiteter är inte
anpassade för cykeln. Men eftersom Mamma Mu uppenbarligen cyklar, måste det
innebära att hon inte är en ko utan en människa/mänskligt barn. Hennes
förmänskligande förstärks genom att läsaren ser kor i bakgrunden, kor som gör saker
som kor ska göra. Mamma Mus förflyttning från gruppen kan tolkas som en
förflyttning från hennes egentliga form, och in i den mänskliga sfären.
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7.4.2 Mamma Mu åker bobb
I text
Explicit: ”Det pickade på fönstret. Mamma Mu öppnade. Det var Kråkan. – Hej
Kråkan, sa hon. Har du sett barnen! – Ja då, svarade Kråkan. Många gånger. – De
åker bobb! sa Mamma Mu. Mu vad det ser kul ut. Titta!”
Tolkning: Mamma Mu kan prata, något som annars är förbehållet människan. Det blir
därför enkelt att uppfatta henne som mänsklig. Dessutom visar hon att hon tycker att
det är kul att åka bobb, en barnslig aktivitet, och förflyttas därmed till barnens värld.
I bild
Explicit: Med närfokus på fönstret ser vi tydligt hur Mamma Mu med ena klöven
öppnar fönstret uppåt, och Kråkan som sitter på kanten av fönstret och balanserar.
Mamma Mu tittar ut med ett leende, Kråkan tittar på Mamma Mu.
Tolkning: Genom Mamma Mus mimik blir hon förmänskligad, och läsaren får lätt att
tolka henne som en människa. Dessutom öppnar hon fönstret målmedvetet, något som
kräver både förståelse för öppningsmekanismen och förmågan att hantera den. Att
öppna dörren när någon knackar på är en vanlig mänsklig upplevelse, därmed kan
Mamma Mu tolkas som mänsklig.

7.4.3 Mamma Mu bygger koja
I text
Explicit: ”FLAX FLAX DUNS. Då kom Kråkan! – Hej, Kråkan, sa Mamma Mu.
Kommer du? – Hej Mamma Mu, sa Kråkan. – Kom ska du få se, sa Mamma Mu. Hon
gick bort mot träden bakom lagårn. – Jag har redan sett nästan allting, sa Kråkan. Vad
är det nu då? – Mu vad fint det är, sa Mamma Mu. Du ska få se.”
Tolkning: Faktumet att Mamma Mu kan prata gör att läsaren tolkar henne som
mänsklig. Dessutom vill hon visa Kråkan något, och uppvisar en mänsklig egenskap
att dela med sig. En avvikelse från förmänskligandet uppstår när Mamma Mu inleder
en replik med ”Mu” – det är bara kor som låter mu. Men denna avvikelse kan
accepteras eftersom Mamma Mu faktiskt är en ko.
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I bild
Explicit: Platsen är en äng omgiven av träd i höstfärger. Det är fint väder, ljust ute.
Mitt på bilden går Mamma Mu som kor ska gå, på alla fyra. Hon tittar leende bakåt på
Kråkan som sitter på hennes ryggslut. De rör sig mot höger, mot nästa sida i boken.
Tolkning: Mamma Mu beter sig som en vanlig ko, hon går som en vanlig ko. Det
enda förmänskligandet sker genom hennes leende, hon verkar prata om något som
roar henne.

7.4.4 Mamma Mu städar
I text
Explicit: ”Hon gick in i lagårn. I mjölkrummet stod ett glas med mjölk. Hon satte
blommorna i glaset. FLAX FLAX DUNS. Då kom Kråkan. – Hej Kråkan, kommer du?
sa Mamma Mu. – Jag får vingslag! ropade Kråkan. Det ska vara vatten! Det ska vara
vatten! Du har ju satt blommorna i mjölk! – Men mu Kråkan, sa Mamma Mu. Det är
inte så noga. – Inte! sa Kråkan. Noga är precis vad det är!”
Tolkning: Här återgår faktiskt Mamma Mu till ko-formen på två sätt. Det första är
genom att bilden utspelar sig i mjölkrummet, där kor mjölkas, och då först tankarna
till att Mamma Mu faktiskt är en ko. Det andra sättet är genom att hon säger ”mu”.
Eftersom Mamma Mu faktiskt är en ko är det kanske inte så konstigt att hon är i
mjölkningsrummet

och

säger

”mu”,

men

det

kan

skapa

problem

i

identifikationsprocessen. Mamma Mus handling att sätta blommor i mjölk är närmast
barnliknande naiv, och läsaren får en möjlighet att känna igen sig, eller skratta åt
Mamma Mus okunskap. Dessutom verkar hon inte bry sig så mycket om hur det
faktiskt ska gå till, eller så vet hon att blommor behöver vätska, men vet inte att det
ska vara vatten.
I bild
Explicit: Platsen tolkas med hjälp av texten. Mitt i bilden syns Mamma Mus övre
halva, hon håller ett knippe blommor med båda händerna framför sig, och blundar
med ögonen, nästan som att hon njuter. Framför henne står Kråkan på en mjölkkanna
och blundar med ena ögat och pekar på blommorna med vänstra vingen.
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Tolkning: Fokuset ligger på Mamma Mus uppskattning av blommorna, hon verkar
kunna njuta av blommorna, något som är typiskt mänskligt.

7.4.5 Mamma Mu åker rutschkana
I text
Explicit: ”FLAX FLAX FLAX. Kråkan kom flygande. – Hej Kråkan, vad bra att du
kom! sa Mamma Mu. – Hej Mamma Mu, vad är det nu? – Titta Kråkan, har du sett? –
Javisst, sa Kråkan. Jag har sett mycket i mina dar. Mamma Mu pekade och viftade
med hornen. – Rutschkanan! De har satt upp en rutschkana här vid stranden! – Jaha?
sa Kråkan. – Jag har stått här hela dan och sett barnen leka, sa Mamma Mu. Det ser
jättekul ut Kråkan! Och nu! Nu går de.”
Tolkning: Mamma Mu kan prata, det gör henne mänsklig. Hon har också känslor och
kan förmedla de till Kråkan. Hon är uppspelt över rutschkanan, något som barn säkert
kan känna igen sig i. Dessutom är hon så fascinerad över rutschkanan att hon
spenderat hela dagen med att titta på hur barnen leker. Detta skapar ett gemensamt
intresse med läsaren, och förstärker hennes barnslighet.
I bild
Explicit: På dagen, vid sjön. Mitt i bilden står en stor blå rutschkana, och bredvid den
tre barn i åldern 7-10. De klär på sig, och verkar vara på väg därifrån. I bakgrunden
står Mamma Mu och Kråkan. Mamma Mu ler med stora ögon och pekar mot barnen.
Tolkning: Mamma Mu kan stå upprätt, något som är nästan uteslutande mänskligt.
Hennes mimik förstärker bilden av henne som en uppspelt person. Att en rutschkana
är föremålet för hennes uppmärksamhet signalerar att hon har samma intressen som
barn.

7.4.6 Mamma Mu får ett sår
I text
Explicit: ”Mamma Mu såg sig omkring. Ingen upptäckte henne.”
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Tolkning: Mamma Mu verkar vara medveten om att hon gör något hon inte får göra,
alltså är hon förmögen att reflektera över sig själv och andra, vilket är en typiskt
mänsklig handlig.
I bild
Explicit: Mitt i bilden står Mamma Mu på en sten, framför taggtråd, med ett trä och
en äng och skog i bakgrunden. Hon hukar sig neråt, det ser ut som att hon förbereder
sig för att hoppa över stängslet. Hon tittar bakåt.
Tolkning: Bilden är ett förtydligande av texten. Hennes blick bakåt föreslår att hon
vet att hon inte får göra det hon ska göra, och precis som i texten erbjuder detta en
möjlighet till identifikation.

7.5 Mamma Mu blir ett barn
Det är tydligt att Mamma Mu beter sig som ett barn. Läsaren får enbart se henne hitta
på roliga saker, sådant som läsaren i de flesta fall själv tycker om att göra. För att
tydliggöra detta visar jag nedanför exempel från böckerna. Jag begränsar mig till
illustrationerna och utesluter texten eftersom bilderna har en mycket större förmåga
att gestalta. Dessutom uppfattas bilden direkt som en helhet, och kräver inte en kausal
läsning som en text. Kjeldsen konstaterar att ”bilder har kapacitet att rymma och
överföra en ström av upplysningar och känslor på ett omedelbart sätt som varken tal
eller skrift förmår”.26
Jag delar upp analysen i två delar som fokuserar på två aspekter av barnaktigt
beteende. Den första delen är Mamma Mus förmåga att uttrycka känslor med ansiktet,
och har som syfte att visa att barn kan känna igen sig i hennes känslor. Den andra
delen är hur Mamma Mu härmar barnens handling, och har som syfte att visa att hon
agerar på ett sätt som gör att barn kan känna igen sig i hennes handlingar.

26

Kjeldsen, Jens E., Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori, 1. uppl., Studentlitteratur,
Lund, 2008, s. 306.

28

Zarko Dalic
821117

C-uppsats. Södertörns högskola.
När 600 kilo gräsätande klövdjur blir ett barn

7.5.1 Uttrycker känslor med ansiktet

1

.2.

4.

3.

5.

6.

1. Stor glädje.
2. Nervös rädsla, osäkerhet.
3. Chockerad (lägg märke till att hon för klövarna till ansiktet)
4. Uttråkad, fundersam (lägg märke till klöven och benet som rör sig upp och ner).
5. ”Skapande” min (typiskt för barn att ha tungan ute till exempel när de ritar).
6. Förvånad
Lägg också märke till att även hornen används för att uttrycka känslor.
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7.5.2 Härmar barnens handlingar

1.

2.

4.

5.

3.

6.

1. Åker bobb väldigt fort, lyfter från sitsen, håller i ratten med klövarna.
2. Står upp på bakbenen med cykeln mellan benen, håller i styret med klövarna.
3. Står upp på bakbenen och pekar framför sig.
4. Sitter i en koja uppe i ett träd, håller om sina ben med klövarna.
5. Hukar sig ner och plockar vitsippor med klövarna.
6. Sitter på en gunga och håller i repen med klövarna.
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8. Slutsats
8.1 Svar på forskningsfrågan
Forskningsfrågan är:
Vilka retoriska medel används för att möjliggöra identifikationen mellan
läsaren och Mamma Mu?
Svar: Författarna och illustratören använder sig av de retoriska medlen: antites,
imitatio, topos, upprepning, och entymem för att möjliggöra identifikationen.
Joanne M. Golden skriver: ”Traits of the character are established and linked through
various cohesive devices, including: repetition of the same trait; similarity between
traits; and by implication.”27 Dessa ”devices” kan översättas till retoriska medel, och
sammanfaller med de retoriska medel som används i böckerna om Mamma Mu:
repetition = upprepning; similarity = topos och imitatio; implication = entymem.
För att uppfylla det pedagogiska syftet, och undvika missförstånd, börjar jag med en
definition av de retoriska medlen i korthet, utifrån Kjeldsen (2008). Därefter förklarar
jag hur de används i böckerna om Mamma Mu.
Antites – bygger på motsättningar; fungerar genom att ställa två grepp mot varandra.
Imitatio – det som liknar något annat; behöver inte vara det andra.
Topos – det gemensamma; ett delat intresse.
Upprepning – återkommande tes; ett sätt att förstärka en tes.
Entymem – bygger på sannolikhet och indikationer; behöver inte explicita premisser;
aktiverar läsaren till att skapa argumenten själv.

8.1.1 Antites
Antitesen används främst för att visa att Mamma Mu inte är som andra kor, för att
göra henne till en icke-ko. Antitesen kräver en tes att avvika från, och i böckerna
fyller de andra korna denna roll. De utgör en norm, en tes som Mamma Mu kan
27

Golden, s. 35.

31

Zarko Dalic
821117

C-uppsats. Södertörns högskola.
När 600 kilo gräsätande klövdjur blir ett barn

avvika från. Nikolajeva skriver: ”Dessa bipersoner kan till exempel skapa en kontrast
till huvudpersonerna, fördjupa vår förståelse av deras relation med omvärlden, eller
bara fungera som en trovärdig bakgrund.”28 Golden förtydligar behovet av en omvärld
för karaktären att förhålla sig till: ”it is often by examining the juxtaposition of the
character to his scene or situation […] that the character traits are illuminated.”29
I text förekommer antitesen oftast i konstruktionen alla – utom. Därmed skiljs
Mamma Mu effektivt från de andra korna. I bild är antitesen ett starkare verktyg.
Nikolajeva30 skriver: ”Som betraktare tar vi in bildens personlighetsskildring
omedelbart”, och ”Bilden kan mycket effektivare än ord elaborera med
personskildring genom likhet eller kontrast.” Därför är det enklare för läsaren att
skilja Mamma Mu från de andra korna när de får se att hon har en annorlunda
färgteckning, är nära läsaren, kan prata, och tycker om att gunga och bygga koja. De
andra korna, å andra sidan, ser likadana ut, är oftast i bakgrunden, och gör saker som
kor förväntas att göra, som att ligga ner, stå upp, äta och bli mjölkade.

8.1.2 Imitatio
Imitatio används för att göra Mamma Mu tilltalande och möjliggör identifikationen på
ett smidigt sätt. Kjeldsen skriver: ”Genom att framställa människor, djur eller
situationer som vi kan identifiera oss med kan fotografier och bilder framkalla olika
former av emotionell identifikation […]”31 Om Mamma Mu betedde sig som en ko
brukar hade böckerna troligtvis inte varit lika populära. Men eftersom hon inte är en
ko, eftersom hon kan prata och tycker om att gunga och bygga, är det möjligt för
läsaren att identifiera sig med henne.

8.1.3 Topos
Topos används i böckerna för att göra Mamma Mu tilltalande, genom att hon har
samma intressen som läsaren. När barn får läsa om en karaktär som tycker om sådant
de själva tycker om, kan de identifiera sig med denna karaktär. Burke skriver: ”A is
not identical with B. But insofar as their interests are joined, A is identified with B.”32
28

Nikolajeva, 2000, s. 140.
Golden, s. 38.
30
Nikolajeva, 2000, s. 140.
31
Kjeldsen, s. 287.
32
Burke, s. 20.
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Det är ett vanligt retoriskt medel att förena genom gemensamma intressen, eftersom
det erbjuder en gemensam nämnare att samlas kring, och det fungerar även mellan
läsaren och Mamma Mu.

8.1.4 Upprepning
Upprepning förekommer ofta i böckerna. De andra medlen får mer styrka när de
används upprepade gånger, och kan därför påverka läsaren starkare. Nikolajeva
skriver: ”De drag som personerna har kan inpräntas i läsaren genom upprepade
handlingar…”33 Mamma Mu pratar på nästan varje sida, handskas med mänskliga
uppfinningar, samt gör sådant som barn kan relatera till och känna igen.

8.1.5 Entymem
Entymem används för att få läsaren att tro att Mamma Mu är ett barn. Till skillnad
från den logiska syllogismen behöver inte alla premisser i ett entymem uttalas. Det är
inte skrivet i boken att hon är ett barn, men hennes handlingar är övertygande.
Nikolajeva34 skriver:
Läsaren konstruerar en någorlunda fullständig bild av en person genom att urskilja relevant
information om personen, genom att dra slutsatser utifrån personernas beteenden, genom
att sätta ihop bitar av information och fylla i de ”tomrum” som författaren lämnar.

Genom att läsaren får se Mamma Mu bete sig som ett barn fyller de i resten själva: en
ko som beter sig som ett barn är ett barn. Kjeldsen skriver:
Bilder är flertydiga, eller, semiotiskt formulerat: de är polysemiska. […] Polysemins första
retoriska funktion är alltså att den låter mottagarna vara medskapare av den visuella
utsagan. När betraktarna på det sättet bidrar aktivt till konstruktionen av retoriska bilders
utsaga, bidrar de samtidigt till att övertyga sig själva. […] Detta sätt att aktivera en
35
mottagare är karakteristiskt för det retoriska entymemet.

Om det skulle stå explicit i boken att Mamma Mu är ett barn, skulle läsaren kunna
reagera negativt på det, eftersom hon ju uppenbart är en ko. Men entymemet
möjliggör identifikation eftersom läsaren övertygar sig själv om att hon är ett barn.

33

Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 106.
Ibid., s.106.
35
Kjeldsen, s. 292.
34
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8.2 Identifikationstecken
I avsnittet Metod presenterade jag min metod för att analysera texter och synliggöra
tecken som möjliggör identifikation. Dessa tecken delades då upp i tre kategorier:
1) det yttre, 2) det inre, och 3) aktiviteter. Nedanför redogör jag för hur dessa relaterar
till karaktären Mamma Mu.

8.2.1 Det yttre
Identifikationen mellan läsaren och Mamma Mu kan i princip inte ske genom yttre
markörer, eftersom hon är ett djur och inte alls ser ut som läsaren. Men eftersom
Mamma Mu är ett tecknat och stiliserat djur härmar hennes mimik och kroppsspråk
det mänskliga. Hon brukar bland annat stå upprätt, cykla, och hålla i saker, därmed
kan läsaren känna igen sig i hennes agerande.

8.2.2 Det inre
Mamma Mu uppvisar en mental förmåga som matchar den mänskliga. Hon kan tänka
på andra, uppskatta naturen ur ett estetiskt perspektiv, och kan tala. Eftersom dessa
förmågor normalt klassas som exklusiva för människan, är det lätt att övertygas att
Mamma Mu är mänsklig. Och därmed skapas möjligheter till igenkänning.

8.2.3 Aktiviteter
Mamma Mu beter sig som ett barn. Aktiviteterna i böckerna bevisar det, eftersom de
handlar om saker som är i stort sett exklusiva för barn: gunga, åka bobb, bygga koja,
åka rutschkana. (Att städa och få ett sår är även det saker som barn gör, men det ligger
inte i deras natur att vilja göra det.) Dessa aktiviteter gör det enkelt för barn att känna
igen sig i.
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9. Slutdiskussion
9.1 Kommentarer till uppsatsen
Jag har i uppsatsen undersökt med vilka medel som identifikationen mellan läsaren
och Mamma Mu görs möjlig. För att kunna ge ett svar på det har jag tillämpat både ett
litteraturvetenskapligt och ett retoriskt perspektiv. Jag anser att jag har använt mig av
en frågeställning som är relevant till syftet, och att resultatet och slutsatsen visar att
jag har tagit till mig kunskap från den teoretiska forskningen inom det för uppsatsen
relevanta området. Eftersom jag inte lyckats hitta tidigare forskning som använder
samma material och har samma utgångspunkt, är min uppsats en början till att fylla
igen just den forskningsluckan.
Dessutom är denna uppsats även ett bidrag till det retoriskt-analytiska området,
eftersom jag börjat lägga grunden för en modell som gör det möjligt att analysera
identifikation. I uppsatsen tillämpas den på böckerna om Mamma Mu, men jag anser
att den kan användas på andra texter inom genren. Min förhoppning är att modellen
kan stimulera och underlätta vidare forskning.
Jag vill även påpeka att uppsatsen säger något mer än hur barn kan identifiera sig med
en ko – den kommenterar vårt förhållande till berättelser. Bruner menar att vi skapar
vår identitet och beskriver våra liv genom karaktärer och berättelser. Därför kan vi
genom att undersöka hur vi identifierar oss med narrativ även få reda på hur vi som
människor identifierar oss med varandra. Därifrån är inte steget långt till Burkes
teorier om identifikation som en viktig process i kommunikation. Genom att vi delar
samma berättelser skapas en gemenskap. Genom att vi kan identifiera oss med
varandra, och våra berättelser, kommer vi närmare varandra och undviker konflikt.
Men även motsatsen gäller: inom propaganda används samma retoriska medel för att
uppnå motsatt resultat; vi kan inte identifiera oss med dem, deras berättelser stämmer
inte överens med våra.
Jag anser också att kunskap om hur identifikationen görs möjlig kan säga något om
varför vissa berättelser blir mer populära än andra. Om vi kan identifiera oss med en
karaktär kommer vi att göra den till en del av oss själva. På sätt blir en berättelse mer
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än fiktion – den blir riktig. Jag har funnit att de retoriska medel som främjar
identifikation är antites, imitatio, topos, upprepning och entymem. Dessa medel
engagerar läsaren på olika sätt, och skapar möjlighet till igenkänning genom likhet
eller kontrast, samt implicerar detta och får läsaren att upprepade gånger övertyga sig
själv. Att använda ovan nämnda retoriska medel är därför ett sätt att skapa en
tilltalande berättelse som läsaren kommer att identifiera sig med.

9.2 Framtida forskning
Jag tycker att böckerna om Mamma Mu är ett utmärkt litterärt verk, och låter man sig
inte luras av det enkla formatet inser man snart att det finns flera dimensioner att
analysera. En utveckling av min studie skulle kunna vara att 1) genomföra intervjuer
med läsare för att undersöka hur de förhåller sig till böckerna, 2) tillämpa ett
psykologiskt perspektiv för att undersöka skillnaden mellan användningen av
djurkaraktärer i stället för mänskliga, 3) undersöka vad barn kan lära sig av Mamma
Mu, när det handlar om att följa ens ingivelser och bemöta motgång i form av
oförstående andra (i böckerna symboliseras detta av Kråkan). Dessutom tycker jag att
det kan vara intressant att analysera dels vilken funktion Kråkan fyller, dels samspelet
mellan Kråkan och Mamma Mu, för trots att det bara är Mamma Mu som förekommer
i titeln får Kråkan mycket plats i böckerna, och är enligt mig en nödvändig del av
berättelserna.
Det kan också vara intressant att utifrån en hermeneutisk tolkning fråga sig vad det
betyder att Mamma Mu är en ko, när vi till exempel föder upp kor för att äta dem.
Nikolajeva skriver att barn uppfattar att det de läser är på riktigt. Vad händer i så fall
när barn äter hamburgare (som görs av nötkött) och mellan tuggorna läser om
Mamma Mu?36 Hur hanterar de denna paradox?

36

Snabbmatskedjan McDonalds delade ut Mamma MU-böcker vid köp av Happy Meal, en produkt
riktad mot barn.

36

Zarko Dalic
821117

C-uppsats. Södertörns högskola.
När 600 kilo gräsätande klövdjur blir ett barn

9.3 Lärdomar av uppsatsen
Efter att ha skrivit denna uppsats har jag lärt mig tre saker. Den första är hur en
vetenskaplig uppsats ska skrivas på en högre nivå. Och eftersom jag utgick från två
teoretiska fält, lärde jag mig att hantera dels osäkerheten som kommer av att inte ha
en exakt och klart avgränsad teori i ryggen, dels hur jag kan behålla en röd tråd när
två olika teorier slåss om utrymme i texten. Den andra lärdomen är min teoretiska
modell för att analysera identifikation, som har gett mig ett verktyg att använda i
eventuell framtida forskning. Den tredje lärdomen är vilka möjligheter som finns i
bilderboksformatet. Jag blev inspirerad eftersom den använder tre dimensioner för att
framföra budskap: text, bild, och själva bokmediet. Vanligtvis brukar jag arbeta
enbart med text, och bara ibland med både bild och text, så ytterligare ett sätt att
kommunicera öppnade upp en ny verktygslåda.
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