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Inledning 
 
Alltsedan hösten 2010 har jag skrivit på en text som går under arbetsnamnet Jan och Imran. Det är 

en framväxande berättelse för barn i åldrarna 9-12 år och den handlar om Jan Mandelhielm som bor 

tillsammans med sin mamma och pappa i ett bostadsrättsområde där vaktmästaren Imran far runt på 

sin flakmoped. Jans mamma vill väldigt gärna att Jan ska lära sig spela cello, men Jan är inte riktigt 

med på detta projekt. Det visar det sig att Imran är cellovirtuos. Boken behandlar på det yttre planet 

Jans sammandrabbningar med människor i sin omgivning. Svarta Desirée som avskyr barn men 

ändå arbetar som cellofröken, Iris Wallman som har det lite mer förspänt än andra människor och 

gärna påpekar det för sin omgivning och fru Andersson som patrullerar bostadsrättsområdet med sin 

arga tax Elsie-Lotten, är alla karaktärer som rör sig i textvärlden. Framför allt handlar dock 

berättelsen om Jans liv tillsammans med två föräldrar som ännu inte har stakat ut tydliga riktningar 

för sin egen lycka. Hur deras frustration kring drömmar som krockar med förväntningar påverkar 

Jan är ett centralt tema i boken. Tack och lov finns Imran, vaktmästaren som har lämnat sitt 

hemland för att finna lyckan i Sverige, och hans osentimentala personlighet blir en katalysator för 

Jans framväxande självkänsla och förmåga att stå upp för sig själv och sina egna drömmar. Om 

detta specifika innehåll utgör handlingen på det yttre planet, så rymmer det inre planet den mer 

allmängiltiga problematiken kring hur vi alla formar varandra till att bli de vi blir och hur vi tvingas 

förhålla oss till dessa roller.  

 Eftersom berättelsen handlar om hur människor formas är det intressant att se på hur jag som 

författare och skapare av denna fiktiva värld drar i trådarna som håller de olika karaktärerna uppe. 

Under kursen har vi talat om hur viktigt det är att ha en plan för sitt arbete, att avsätta tid och att 

arbeta ihärdigt. Inget är gratis och vi kan inte vila i att våra kreativa talanger gör hela arbetet åt oss. 

Jag föresatte mig i denna strukturerade anda att göra ett slags karaktärskarta i början av projektet, i 

vilken jag försökte rita ut de olika karaktärerna och deras inneboende egenskaper i den språkvärld 

de var tänkta att vandra runt i. Ganska snart upptäckte jag dock att denna karta ständigt fick 

revideras och lite längre fram i projektet skrotade jag metoden helt och lät helt sonika karaktärerna 

forma varandra. Den strukturerade planen fick ge vika för ett slags maskineri där de olika 

karaktärerna fick foga in sig intill varandra och där den ena karaktärens rörelse fick efterverkningar 

i en annan karaktärs möjligheter att röra sig. Min nya metod efterliknade snarare hur vi människor 

förhåller oss till varandra i verkliga livet.  

 I mötet mellan texten och dess läsargrupp – som har utgjorts av mina kurskamrater och mina 

lärare – har reaktioner på karaktärerna fått påverka deras kommande handlingar i texten. För min 

egen del har ändå det initiala strukturerade förhållningssättet gett mig mycket i det avseende att det 
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har hjälpt mig att ta mitt skrivande på större allvar. Det är lätt att skjuta skapandet på framtiden och 

att lura sig själv att det ska bli av senare. Det är egentligen här jag tror att kursen har gett mig mest, 

eftersom den har hjälpt mig att se bakom skrivandets romantiska skimmer för att acceptera och 

försvara det hårda arbete ett författarskap grundar sig i. Det är bara i denna arbetskultur som kreativ 

talang kan gro med djupa rötter, men samtidigt och paradoxalt nog endast om arbetskulturen inte 

kväver det spontana och utforskande. Det är en tydlig insikt som kommit till mig då processens 

framtvingande krafter faktiskt utmynnat i en textvärld som blivit beboelig för karaktärer som 

successivt blivit starka nog att röra sig framåt på egna ben.  

 Och här – i denna underbara upplevelse av ett projekts bärighet – tar det hårda arbetet än en 

gång vid. Nu gäller det att fila på kugghjulen i maskineriet så att resterna av arbetet blir osynliga. 

Stereotypa drag måste diagnostiseras och eventuellt kureras då de kan vara hämmande för en 

karaktärs livsduglighet. Eventuellt kureras hävdar jag, eftersom jag anar att de stereotypa dragen 

samtidigt kan spegla hur karaktärerna påverkar varandra. Jag kan inte låta bli att undra om inte 

verkliga människor också är stereotypa emellanåt och om vi faktiskt är det just för att vår 

omgivning tvingar in oss i roller som är svåra att bryta sig loss ifrån. Kanske kan stereotypa drag i 

en karaktärs personlighet faktiskt vara realistiskt förankrade.  

 

 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna C-uppsats är att läsa min egen text, Jan och Imran, ur ett kritiskt perspektiv för att 

studera hur dess karaktärer befolkar textvärlden. Hur fungerar de i förhållande till ambitionen att 

gestalta hur människor formar varandras liv och hur de som en konsekvens av detta måste bryta sig 

loss från andra människors bilder för att kunna staka ut sin egen väg? Att gestalta sökandet efter en 

egen identitet i förhållande till en instabil vuxenvärld är inget nytt inom ungdomslitteraturen – temat 

finns där i nästan varenda tonårsroman.1 När jag tematiserar detta sökande i en berättelse för något 

yngre barn gör jag det samtidigt också i anslutning till föräldrarnas sökande efter sig själva. Där 

ungdomsromanen kan kosta på sig att krossa alla illusioner om föräldrarnas makt att hålla en hotfull 

värld stången, är det tydligt att författaren av litteratur för yngre barn måste respektera sin läsares 

behov av trygghet. Att kasta ikull en barnkaraktärs vuxenvärld görs inte hur som helst. Vivi 

Edström citerar Astrid Lindgren: 

  
Om det är något jag vill med mina böcker, så är det att närma vuxna och barn till varandra och att 

 försöka åstadkomma en 'human' inställning hos barn och gärna även hos vuxna om de råkar läsa mina  

                                                
1 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 58. 
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 böcker. [---] Det finns så många författare nu för tiden som försöker ställa sej in hos barn genom att ta  
 deras parti och mer eller mindre hetsa dem mot alla vuxna. Det är fruktansvärt skadligt tror jag,   
 eftersom inget barn kan bli känslomässigt lyckligt utan att ha en tillfredsställande relation till   
 åtminstone någon vuxen.2 
 
Att skriva i en barnlitterär tradition utan att lyssna till Lindgrens råd ter sig i det närmaste 

vanvördigt. När jag går tillbaka till hennes tankar så märker jag att det är precis det som jag också 

vill ge mina läsare. Jag vill inte att min bok ska underminera föräldern utan snarare att texten ska bli 

ett rum som barnet kan kliva in i tillsammans med föräldern. Här ska de kunna möta Jan och hans 

föräldrar och deras försök att närma sig varandra utan att begränsa varandra. Agneta Edwards 

diskuterar skönlitteraturen som en väg att hjälpa barn att utveckla sin empati och hänvisar till 

författaren Martin Widmark: ”Efter många år som lärare och efter otaliga författarbesök i skolor 

hävdar han bestämt att det är ett vänligare klimat i läsande klasser.”3 Med min berättelse vill jag nå 

fram med mitt budskap till både barnläsaren och vuxenläsaren för att bereda plats för samtal. Att ge 

en förenklad bild av samvaron mellan barn och vuxen och därigenom riskera att reta upp den 

förälder som läser tillsammans med sitt barn är inget alternativ för mig – vare sig ur ett 

läsfrämjande perspektiv (där vi vet att barn som läser tillsammans med en vuxen lättare utvecklas 

till läsare) eller ur ett mänskligt. Av denna enkla anledning kräver min text en genomgång av 

karaktärernas eventuellt störande stereotypa drag.  

 Lennart Hellsings berömda uttalande kan belysa min frågeställning vidare: 

  
All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk. Den goda konsten lär   

 oss något, ger oss något, visar upp något för oss, lär oss se någonting. Vad? Kanske oss    
 själva, kanske våra möjligheter såsom enskilda och våra möjligheter att göra något av vårt liv   
 tillsammans! Kanske visar den på nya vägar till glädje, eller vägar ut ur sorg och misströstan.   
 Konsten är alltid handling och därför alltid optimistisk – den fullständiga pessimismen är   
 oförmögen till handling och kan därför inte skapa någon konst. Där ingenting finns att sträva   
 efter och ingenting att tillägga – där härskar död och tystnad.4  
 
Om textens gestaltning av föräldrarna blir alltför schablonartad, måhända med avsikten att förenkla 

för den unga läsaren att uppfatta budskapet i texten, så undermineras relationen mellan barn och 

vuxen. Varken Viveca Lärn Sundvall eller Astrid Lindgren låter Eddies eller Abbes alkoholiserade 

pappor vara elaka. Inte heller i den obarmhärtigt tydliga bilderboken Den arge av Gro Dahle och 

Svein Nyhuss är pappan som misshandlar barnets mamma uteslutande elak. Det finns gränser för 

hur mycket vi kan acceptera att en barnläsare ska utstå i fiktionens värld. I mitt eget skapande har 

jag velat utmana bilden av maktfördelningen mellan föräldern och barnet genom att visa barnets 

genomträngande blick och insikt på fronter där föräldrarna är blinda. Samtidigt vill jag inte förstöra 

                                                
2 Vivi Edström, Astrid Lindgren – Vildtoring och lägereld, Stockholm: Rabén & Sjögren, 2000, s. 18. 
3 Agneta Edwards, Bilderbokens mångfald och möjligheter, Stockholm: Natur och kultur, 2008, s. 22. 
4 Lennart Hellsing, Tankar om barnlitteraturen, Stockholm: Rabén & Sjögren, (1963) 1999, s. 25-26.  
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barnets tilltro till vuxenvärlden eller stöta bort föräldern som läser tillsammans med barnet. Jag vill 

heller inte svika Jans föräldrar, som faktiskt lever och kämpar i min textvärld. De gör sitt bästa 

utifrån de personligheter de har formats in i, och genom Jans genomträngande blick försöker jag ge 

dem kraft att höra sina egna inneboende drömmar. Den levande karaktären kräver det av sin 

författare. 

 
 
Metod och kontext 
 
I detta avsnitt tar jag upp olika hållpunkter som kommer att användas i analysen av texten med sikte 

på att besvara frågeställningen. Dessa hållpunkter är viktiga att studera, dels utifrån min vilja att 

boken ska förmedla budskapet att alla människor måste få definiera sina egna drömmar, dels utifrån 

den litterära kontext boken ryms inom. I den kommande analysen fokuseras en karaktär i taget och 

behandlas då, i olika hög grad, utifrån de olika hållpunkterna beskrivna nedan. Analysen tar upp de 

centrala karaktärerna vaktmästaren Imran, mamma Regina och Jan. 

 

Samtalet om barnet och dess vad och hur  

 

Beträffande mitt budskap är det viktigt att knyta an till den litterära kontext min berättelse är en del 

av. Barnlitteraturen har alltsedan sin födelse har haft tydliga uppfostrande drag. I Sveriges första 

barnbok – den från tyskan översatta Een sköön och härligh jungfrw speghel från 1591 – fick den 

unga flickan lära sig gott uppförande genom att möta textens goda exempel. I samma anda 

adapterades Defoes Robinson Crusoe med barnen som målgrupp och tanken var att de i 

upplysningsidealets spår skulle utvecklas till goda människor. Det var också under upplysningstiden 

som barndomen blev ett begrepp, vilket förde med sig en diskussion om barnets behov som något 

väsensskilt från den vuxnes behov. Att barnet var ett tomt blad som skulle fyllas med vettig 

kunskap var filosofen John Lockes tanke och barnboken blev ett viktigt verktyg i detta formande av 

barnet. Lockes bild fick mothugg under romantiken då barnet sågs som källan till det rena och 

gudomliga. Nu blev barnet i stället förebild för den vuxna som skulle se upp till barnet som 

fortfarande stod i kontakt med det oförstörda inom sig.5  

 Dessa två motstridiga bilder av barnet har fått stora konsekvenser för barnlitteraturen och 

allt som skrivs kan ses som ett uttalande i den pågående debatten. Kåreland talar om 

”kravpedagogik kontra behovspedagogik”:  

                                                
5 Lena Kjersén Edman, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna, Stockholm: Natur och kultur,  2007, s. 9–20.  
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I ett historiskt perspektiv går det att urskilja en konflikt i synen på barnet och dess behov mellan å ena  

 sidan en kravpedagogik och å andra sidan en behovspedagogik, vilket tydligt kan avläsas också i   
 barnlitteraturen. I det förra fallet är det de vuxna som ställer krav på barnet. Barnet ska följa vissa  
 normer och regler, fastställda av vuxenvärlden. I det senare fallet är det barnets behov som står i   
 centrum och blir avgörande för de vuxnas beteende gentemot barnet. I barnlitteraturen kan man grovt  
 sett iaktta en utveckling från kravpedagogik till behovspedagogik, något som blir särskilt tydligt vid  
 ett studium av hur familjen skildras och hur relationen mellan vuxna och barn gestaltas i barnboken.6 
 

Ett tydligt svenskt exempel på kravpedagogik syns i Elsa Beskows författarskap. Beskow är en 

central gestalt inom den så kallade första guldåldern inom barnlitteraturen. Fram till sekelskiftet 

1900 hade barnboken främst varit förunnad den som haft råd, men nu skulle barnlitteraturen enligt 

Ellen Keys devis nå alla barn. Beskow skriver för barnen utifrån tidens rådande ideal där föräldern 

vill ge barnet ett gott liv på barns villkor, men där förmågan att avgöra hur detta goda liv ser ut ändå 

ytterst ligger hos den vuxna. I Hattstugan gör barnen fel, tuktas och lyder och får då smaka 

honungskaka efter riset. Ett likaledes tydligt exempel på motsatsen är förstås Astrid Lindgrens Pippi 

som självständigt har bestämt att hon varken behöver föräldratillsyn eller skola för att må bra. Att 

Lindgren debuterar kring andra världskrigets slut är också det talande, eftersom krigsslutet förde 

med sig kunskaper om människans beredskap till onda handlingar. Nazismens framfart visade hur 

det kunde gå om vi uppfostrades till blind lydnad. Att ifrågasätta auktoriteter blev viktigt efter 1945 

och året är centralt då man talar om den andra guldåldern inom barnlitteraturen. Lena Kjersén 

Edman förklarar att det var viktigt med ”en frihet att bli den man kunde bli, i samspel med andra 

barn och vuxna”.7 Under denna period hände mycket och barnlitteraturen utvecklades i hög grad 

bort från att vara idylliska porträtt målade utifrån ett vuxenperspektiv. Nu blev barnets synvinkel 

det viktiga och det ledde senare fram till 60-talets socialrealism då vi tydligt ser raserade tabun och 

ett ifrågasättande av vuxnas tolkningsföreträde.8  

 Som ett resultat av detta syns ungdomslitteraturens porträtt av den frånvarande föräldern 

vars tystnad försvårar den ungas utveckling in i vuxenlivet. Detta problematiseras enligt min 

mening i Jenny Jägerfelds Här ligger jag och blöder där huvudpersonen söker sin mammas 

berättelse och vinner insikt i föräldrarnas brister. Föräldrar är bara lite större människor än barnen. 

När vi är små tror vi att vuxna vet och kan allt och när vi blir tonåringar inser vi att de vuxna inte 

har varit de vuxna vi har velat eller trott att de ska vara. Detta anar Plum i Sonya Hartnetts Fjäril 

och föräldrarnas oförmåga att vara känslomässigt närvarande skapar problem i hennes 

identitetssökande. Berättelsen om hur vi växer som människor och blir de vi blir måste revideras 

och i denna litterära tradition ligger min text. På olika plan och med olika verkningsmedel vill jag 

                                                
6 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 21 
7 Lena Kjersén Edman, s. 93.  
8 Lena Kjersén Edman, s. 79 – 119. 
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att barnläsaren och vuxenläsaren ska förstå att vi formar varandra och att vi måste lyssna på 

varandra för att kunna bli de vi vill bli.  

 En del av kritiken mot barnlitteraturen har rört dess bristande estetiska kvaliteter. Vivi 

Edström refererar till Sven Møller Kristensen som menar att en barnbok bör vara lika väl utarbetad 

som en vuxenbok och han vänder sig mot barnlitteratur som ger en ”förenklad […] bild av 

världen”.9 Om Jans sökande hade blivit alltför ensidigt fokuserat runt hans utveckling menar jag att 

jag hade gjort mig skyldig till en förenklad bild av hans verklighet. En barn- och ungdomsförfattare 

som lägger ribban högt är Maria Gripe och jag ser en tydlig litterär föregångare och inspiratör i 

henne. Rent språkligt och formmässigt är hon avancerad och hon har ifrågasatts på detta plan: 

”Flera kritiker har påpekat att en sexåring inte kan tänka som Elvis gör hos Maria Gripe; men Elvis 

tankar återges ju inte som en citerad monolog utan som konsonant psykonarration, då författaren 

klär hans vaga känslor i ord som han naturligtvis inte behärskar”, skriver Nikolajeva till Gripes 

försvar.10  Läspedagogen och författaren Aidan Chambers menar i sin tur att barn måste få möta 

många olika typer av texter för att senare kunna hantera vuxenlitteraturens mångfald och 

svårighetsgrad och det ser jag som ytterligare en drivkraft i mitt skapande.11 Att stöpa 

barnlitteraturen i vad vi tror är lättsmälta formar är att göra barnet en björntjänst och det centrala i 

mitt skrivande är att förmedla min text med engagemang och inlevelse i Jans problematik. Här 

arbetar jag mycket med att göra Jan till intern fokalisator i texten för att nå en komplexitet och 

närhet i förhållande till karaktärens psykologi. På detta plan är det intressant att se hur 

berättarperspektivet påverkar textens möjligheter att förmedla sitt budskap till läsaren – både barnet 

och den vuxna. Frågan är om den interna fokaliseringen bidrar till att skapa närhet till karaktären 

Jan, och om den då således blir ett led i gestaltningen av honom, samtidigt som den ger texten en 

estetiskt tilltalande form.  

 

 

Stereotypen som möjlighet eller hinder 
 

För att närma mig textens karaktärer kommer jag att utgå ifrån kurskamraternas och handledarnas 

respons kring stereotypa drag. Denna respons har jag både tagit till mig och hållit på avstånd. Jag 

har hört den och noterat den men ännu inte gått tillbaka i min text och korrigerat i större 

utsträckning. En del stereotypa drag har medvetet fått finnas kvar för att jag i en mer slutgiltig 

                                                
9 Vivi Edström, Barnbokens form, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1994, s. 194.  
10 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 109. 
11 Aidan Chambers, Böcker inom oss. Om boksamtal, Stockholm: Rabén & Sjögren, 2009, s. 83 – 84. 
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bearbetning avser att inventera om några av dessa drag faktiskt visar sig viktiga med tanke på det 

budskap texten är tänkt att förmedla. Tanken är att en del stereotypa olater är resultat av andra 

karaktärers förväntningar och ageranden och att dessa i sin tur kommer att trigga igång reaktioner 

och beteendemönster hos andra karaktärer. Andra stereotypa drag kommer att visa sig vara rester av 

arbetsprocessen och dessa måste otvetydigt slipas bort. I denna uppsats kommer jag att lyfta fram 

personlighetsdrag som har kritiserats för att vara stereotypa för att sedan utifrån frågeställningen 

fundera på huruvida dessa är betydelsebärande drag eller störande rester från arbetsprocessen. En 

diskussion kommer också att föras kring hur jag efter kamraters kritik har format karaktärerna 

annorlunda framåt i mitt skrivande och huruvida detta arbetssätt är vettigt med tanke på textens 

bärande idé att människor formar varandra och måste bryta sig loss från andra personers bilder för 

att finna sin egenart. 

 Nikolajeva definierar en stereotyp som en ”platt person med ett visst drag som representerar 

en grupp människor” och hon visar att stereotypa figurer förekommer i etablerad barnlitteratur som 

i exempelvis Lindgrens Mio min Mio där tant Edla inte blir en fullt utvecklad karaktär utan mer en 

företrädare för den elaka styvmodern.12 Nikolajeva menar att den typiska barnboken är mer 

centrerad kring händelseförlopp än kring karaktärernas psykologi och eftersom framberättandet av 

händelser är överordnat blir det ofta så att olika karaktärer får spela ett antal återkommande fasta 

roller. Ett exempel på en sådan roll är hjälparen.13 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson 

skriver att stereotyper inte är unika personer utan ”utbytbara rollfigurer”.14 Dessa fasta roller är 

synliga i olika former av barnlitteratur men i den psykologiska barnlitteraturen är det mer aktuellt 

att betrakta karaktärerna ur ett djupare perspektiv hävdar Nikolajeva vidare.15 För att ringa in hur en 

karaktär gestaltas brukar motsatsparen dynamisk och statisk respektive rund och platt karaktär 

användas. Nikolajeva förklarar att en dynamisk karaktär utvecklas under resans gång och att varje 

psykologisk barnbok måste ha minst en sådan central karaktär. Den statiska karaktären ska inte 

förväxlas med en stereotyp som i stället är en så kallad platt karaktär. En statisk karaktär kan vara 

rund, det vill säga fullt utvecklad med bra och dåliga sidor, men den måste inte tvunget utvecklas i 

boken.16  

 

 

 

                                                
12 Maria Nikolajeva, s. 110.  
13 Maria Nikolajeva, s. 89.  
14 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 61. 
15 Maria Nikolajeva, s. 92. 
16 Maria Nikolajeva, s. 109-111.  
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Samtidigt tilltal  
 

Begreppet dual address eller samtidigt tilltal17 är ett vanligt förekommande fenomen inom 

barnlitteraturen. Det handlar om ett läsartilltal där författaren samtidigt riktar sig till barn och vuxen 

i ett möte där texten förmedlas till barnet via en vuxen läsare. I detta möte passar många författare 

på att även tala till den vuxne. I Kjell och jag har ont i halsen av Caroline Bruce och Ingela 

Peterson Arrhenius kan vi på en hylla ovanför pappans säng se en bok med titeln ”Att sätta gränser” 

och i uppföljaren Kjell och jag kommer bort har pappan en reproduktion av Munchs Skriet på sin 

vägg. Här finner jag tydliga exempel på samtidigt tilltal. De går barnet förbi och riktar sig till den 

vuxne – kanske för att roa men också för att ge en tankeställare. När Karlsson på taket och Lillebror 

flyger in hos det övergivna spädbarnet i Astrid Lindgrens 70-tal får sig den vuxna läsaren en 

åthutning i fråga om det olämpliga i att gå ut på kvällspromenad och lämna barnet ensamt hemma. 

Här kan barnet säkert se det komiska i att föräldrarna kommer att undra sig fördärvade över hur lilla 

Gull-Fia har kunnat ta sig upp ur spjälsängen och placera ut stekta falukorvsbitar lite varstans i 

lägenheten, men det är den läsande föräldern som känner det fulla tillslaget i Karlssons kommentar: 

”Det ska vänja hennes mamma och pappa av med att ränna ute om kvällarna.”18 Den uppfattas som 

en komisk knäpp på näsan utifrån ett barnperspektiv men ur ett vuxenperspektiv även som ett inlägg 

i debatten om barns behov. 

 I min egen text har jag medvetet riktat mig till den vuxna läsaren. Jag tycker självklart att 

barnlitteratur ska vara till för barnen, men om den samtidigt kan ge den vuxna läsaren en 

upplevelse, estetisk eller känslomässig, så tror jag att detta är till gagn för barnet som sitter bredvid. 

Om läsningen ger både barn och vuxen en upplevelse så tror jag att fler vuxna väljer att ägna sig åt 

den så viktiga läsningen tillsammans med sina barn. En överlappning i tilltal kan också betecknas 

som dubbelt tilltal19 och som sådant kritiseras för att vara på barnets bekostnad och så får det 

naturligtvis aldrig vara. Ironi som anspelar på barnet i negativ bemärkelse är ett sådant exempel. Jag 

tycker att denna fallgrop är väldigt viktig att väja för och kommer således att fundera kring hur jag 

själv använder mig av det dubbla tilltalet i min egen text och hur det står sig i förhållande till min 

intention att förmedla budskapet till barn och vuxen samtidigt, fast på olika nivåer.  

 Om vi fokuserar på det positiva samtidiga tilltalet bör vi också beakta hur ett intresse från 

förälderns sida kan stimulera samtal mellan förälder och barn rörande bokens handling och form. 

Aidan Chambers menar att vi aldrig riktigt har läst en bok förrän vi har samtalat om den och han har 

                                                
17 Maria Nikolajeva, s. 30. 
18 Astrid Lindgren, Allt om Karlsson på taket, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1990, s. 54. 
19 Maria Nikolajeva, s. 30. 
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formulerat sin viktiga teori under begreppet boksamtal. För att bli goda läsare måste barn få tala om 

böcker och gynnas därför av att medläsaren själv är intresserad och nyfiken på att tolka berättelsen. 

Min tanke är att samtidigt tilltal liksom språklig och estetisk medvetenhet är viktiga grepp som 

författaren kan nyttja för att nå både liten och stor. Chambers skriver att barn utvecklas till goda 

läsare om de får ”tillgång till böcker med djup och substans, tid att läsa dem, tid att samtala om 

dem”.20 Det Chambers syftar på är samtalet i klassrummet, men det är lämpligt att överföra hans 

resonemang också på samtalet mellan barn och förälder. Agneta Edwards visar sambandet mellan 

en väl utvecklad språkförmåga och förmånen att växa upp i en familj där man läser mycket.21 Att nå 

föräldrarna jämte barnen är således mycket angeläget.  

 

 
Analys av människorna i min berättelse 
 
Imran 
 

I kritiken av texten har gruppkamraterna framför allt påpekat att mamman och Imran har framstått 

som lite väl schablonartade. Mark har påtalat att Imran inte får bli någon Mr Miyagi á la Karate 

Kid-filmerna.22 Det är en rimlig invändning och att den kom i början av processen är begripligt 

eftersom mötet mellan den invandrade vaktmästaren och det vilsna barnet lätt signalerar denna 

förutsägbara fortsättning. Daniel i filmens värld ber Mr Miyagi att undervisa honom i karate och 

lyckas tack vare Mr Miyagis hjälp undkomma sina plågoandar. Imran som lösning på alla Jans 

problem är dock inget alternativ.  

 Tanken med Imran är att han ska få Jan att gå sin egen väg och det innebär att han i enlighet 

med det ideal som uppstod under barnbokens andra guldålder respekterar Jans rätt att få definiera 

sina egna drömmar i livet. Jan gillar inte att spela cello även om han kan inse storheten när Imran 

spelar. Det är just i Jans upplevelse av en människa som får vara i sitt rätta element som Imran lär 

Jan något. Imrans skjul ska bli en plats där Jan tillåts vara sig själv tillsammans med vaktmästaren 

som smiter undan gräsklippningen. Imran är vänlig men han är hälsosamt egocentrisk i sin vilja att 

själv spela på det dyrbara instrumentet. Min intention är att skapa en rund karaktär i spänningsfältet 

mellan å ena sidan hans intelligens och det faktum att han bor i vaktmästarskjulet, å andra sidan 

mellan hans egoism och hans kamratskap. Att en person kan styra upp en annan människas värld är 

som bekant orealistiskt och eftersom jag eftersträvar någon sorts psykologisk realism söker jag 
                                                
20 Aidan Chambers, s. 110. 
21 Agneta Edwards, s. 19. 
22 Mark Andersson, kommentar ht 2010. 
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också skapa en värld där många människor påverkar varandra i olika riktningar genom sina 

egenartade sätt att bete sig. Jag tänker mig bort från Karate Kid-stereotypen via en mångfacetterad 

hjälparfunktion. Intentionen är att utveckla den roll som enligt Nikolajeva traditionellt sett är en fast 

roll i en barnlitterär text.23 Dessutom kommer hjälparen i Jans värld att bestå av flera karaktärer som 

på en ryckig bana hjälper honom att växa. Samtidigt hjälper Jan i sin tur människor runt omkring att 

växa. Här tänker jag att samhällets syn på det kompententa barnet visavi det behövande barnet 

kommer fram i texten. I debatten har barnet sedan upplysningens och romantikens ideal tenderat att 

polariseras som antingen i behov av vuxen ledning eller i behov av frihet, men i verkligheten är 

barn, liksom vuxna, ibland kompetenta och ibland i behov av stöd. Imran är också i behov av stöd, 

liksom mamman och pappan och ändå kan de vara hjälpare i varandras världar.  

 Under våra workshops har även Imrans språk diskuterats och det är en välkommen 

diskussion. Det är en balansakt att hitta det rätta uttrycket i brytningen för att signalera det 

utanförskap som Imran faktiskt befinner sig i (han får inte undervisa i musik eftersom hans svenska 

är för knagglig och eftersom han inte är behörig lärare) och samtidigt inte fördumma honom. 

 
 Imrans språk är ett av de sätt som du i texten skapar komik. Gränsen mellan att vara rolig och att   
 uppfattas som respektlös av den som står i komikens blickfång kan ibland vara mycket skör och det  
 vore synd om du kärleksfullt bygger en karaktär bara för att sedan i någon mån missuppfattas. Betänk  
 också att det vid beslut om publicering kan vara attraktivt för förlagen med en berättelse som   
 beskriver en invandrare på ett fint och nyanserat sätt (och som därigenom också kanske kommer att  
 tilltala invandrarföräldrar lite extra mycket).24  
 

Med denna kritik i åtanke är det viktigt att iaktta viss försiktighet, men inte till den grad att man 

undviker att ta tillvara möjligheten att låta Imrans karaktäristiska språkbehandling visa hans 

problematik och den frustration han bär på. Eftersom barnets uttryckssätt eftersträvas i texten, blir 

det också konstigt om jag inte försöker fånga Imrans språkproblem på samma sätt som jag låter 

mammans språk signalera hur hon spelar en roll och gör sig till. Hur gör man då det utan att göra 

Imran till en stereotyp i detta avseende? Egentligen bör det vara samma förfarande som när jag 

söker fånga barnets ton – att lyssna in hur barn omkring mig uttrycker sig – men det visar sig vara 

svårare. Det finns en rädsla att måla med för bred pensel, att inte hitta det autentiska uttrycket, även 

om jag inser att det finns där lika lite som att alla barn skulle ha ett och samma uttryckssätt. I mitt 

arbete som lärare i svenska har jag tränat uttal med elever av olika nationalitet och har relativt god 

kännedom om vilka språkljud som brukar vara problematiska och vilka meningsbyggnadsfel som 

brukar förekomma. Trots det känner jag en oro inför att fånga Imrans språk i ord. Kanske är det av 

rädsla för att se invandraren i texten utifrån ett vi/de-perspektiv där svenskheten får stå som 
                                                
23 Maria Nikolajeva, s. 89. 
24 Marcus Grönholm, kommentar vt 2011. 
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normalitet och invandrarskapet får stå som det avvikande. Det är ju en del av mitt tema att 

problematisera detta att vi tenderar att placera varandra i begränsande fack som nationalitet, 

könstillhörighet, åldersgrupp och klass och att vi istället för att se en medmänniska faktiskt ser en 

representant för den andra. 

 Nikolajeva påtalar att man kan betrakta barnlitteraturens släktskap med andra ofta 

”marginaliserade litteraturer” så som kvinnolitteratur och invandrarlitteratur.25 Ibland undrar jag om 

jag verkligen är mer fel ute med Imrans uttryck än med barnets eller om det snarare handlar om vår 

befogade rädsla för att i samtidens infekterade politiska debatt förenkla bilden av invandraren och 

om det faktum att vi har kommit längre i vår lyhördhet för kvinnors respektive invandrares 

motstånd mot att karaktäriseras i en stöpt form än i vår lyhördhet inför barnets rätt till samma 

behandling. I vårt samhälle har vi ett utanförskap som baseras på att vi betraktar invandrare som en 

homogen grupp och vi kan inte blunda för detta men samtidigt talar vi, många gånger utan att 

blinka, om barn som en och samma grupp med samma behov. Lika lite som jag vill skriva om 

invandraren utifrån ett svenskt normalperspektiv, lika lite vill jag skriva om barnet utifrån ett vuxet 

normalperspektiv. Det jag söker är en närhet till karaktären jag skapar. Problemet med Imrans språk 

är måhända inte en överdriven språkförvrängning, utan snarare det faktum att min gestaltning av 

Imran ännu inte är så långt framskriden i processen. Han kommer att få mer kött på benen framåt i 

handlingen och det tror jag kommer att nyansera gestaltningen och sätta det förvrängda språket i rätt 

perspektiv. Magnus Eriksson skriver i sin första respons kring arbetet i dess initiala skede: ”Du 

återger också Imrans tal på ett sätt som fungerar, förtydligar och placerar samtidigt som det sagda 

lyfter honom ur schablonen. Annars är schablonen en nödvändig del av berättandet för barn, men 

den bör användas varsamt.” Även om Imran kommer att utarbetas till en rund karaktär så kvarstår 

det faktum att han inte kommer att bli dynamisk eftersom fokus ligger på relationen mellan Jan och 

hans föräldrar.  

 När det gäller det samtidiga tilltalet blir det höjda varningens finger gällande kopplingen till 

Mr Miyagi intressant. I den kommande texten utnyttjas kopplingen då mamma Regina kommer att 

utgå ifrån att vaktmästaren självklart kommer att vilja hjälpa hennes son till upprättelse genom att 

dela med sig av sina kunskaper. Planen är att låta Imran utbrista något i likhet med ”Jag är inte Mr 

Miyagi och en cello är inget vapen”, vilket kommer att falla inom ramen för samtidigt tilltal då det 

är en replik som talar till den vuxne läsarens erfarenhetsvärld. Självfallet kommer det 

uppmärksamma barnet att undra vem Mr Miyagi är, då Karate Kid-filmerna idag är tämligen 

okända för målgruppen, men även om föräldern förklarar vem karaktären är så är det dubbelt tilltal 

                                                
25 Maria Nikolajeva, s. 15. 
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eftersom den vuxna läsaren som kanske förväntat sig detsamma som Regina faktiskt får möta sin 

egen fördom. Detta samtidiga tilltal kan berika texten utan att utgöra en begreppslucka i barnets 

textvärld. För att exemplifiera återknyter jag till Caroline Bruces bok Kjell och jag har ont i halsen, 

där boken på pappans hylla inte står i vägen för barnets upplevelse av texten. Möjligtvis kan man 

invända att detta samtidiga tilltal är på barnets bekostnad då det faktiskt uttalar sig om barnets och 

förälderns relation bakom ryggen på barnläsaren. Boken tematiserar curlingföräldraskapet där 

barnet genom förälderns oförmåga att stå upp för sina egna behov framstår som källan till 

förälderns trötthet och sedermera, i uppföljarens intertextuella länk till Munchs Skriet, ångest. Detta 

görs med humoristisk ironi, men om vi frågar barnen hur de ser på det faktum att deras 

behovsuttryck gör föräldern utarmad, så tycker de säkert inte att det är roligt. I mitt samtidiga tilltal 

gällande Mr Miyagi faller ironin snarare tillbaka på relationen mellan två vuxna, föräldern och 

invandraren, än på relationen mellan föräldern och barnet och därför hävdar jag att den kan berika 

texten. 

 

 

Mamma Regina 
 

I ett initialt skede av arbetet med texten tog sig Jans mamma ett stereotypt uttryck och det kan 

eventuellt förklaras av en nedärvd instinkt utifrån det enligt Nikolajeva i barnlitteraturen vanligt 

förekommande mönstret att låta händelser dominera över gestaltningen av individerna. I början av 

arbetsprocessen fick Regina spela en roll för att driva handlingen framåt, men det dröjde inte länge 

innan något inom mig sa stopp. Jag kände att jag inte gjorde henne rättvisa som människa om jag 

inte visade fram varför hon betedde sig som hon gjorde. Här blev det tydligt att jag inte ville 

betrakta mamman som en representant för den andra i relation till den nära fokuseringen på Jans 

tankevärld, eftersom det inte skulle bidra till att förklara hur vi människor formas att bli de vi är. 

Om hon förblev stereotyp och måhända komisk så skulle det innebära ett svek mot barnläsaren och 

förminska barnets värld istället för att vidga den. Någonstans här började det bli tydligt att detta är 

en barnbok som kan klassas som psykologisk barnlitteratur. Nikolajeva menar att en sådan skildring 

kräver minst en dynamisk karaktär,26 men i denna text menar jag att det inte är tillräckligt. Eftersom 

Jans utveckling inte går att isolera från föräldrarnas utveckling, hämmad eller fri, så måste även 

dessa karaktärer konstrueras som dynamiska för att inte det allvarliga budskapet ska skojas bort. 

Humorn finns där i texten, men får inte bli på bekostnad av levande karaktärer. Som en parallell kan 

                                                
26 Maria Nikolajeva, s. 110.  
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Imran mycket väl vara en statisk karaktär eftersom han inte är en familjemedlem och central i 

barnets familjeberättelse. I den problematiserande och psykologiska ungdomsromanen är just 

luckorna i familjeberättelsen ett centralt drag och i släktskapet mellan min text och denna tradition 

söker jag fylla i denna berättelse. Detta kräver att mamman och pappan blir dynamiska karaktärer. 

 Modern som en tämligen grovt tillyxad överklasswannabe i textens inledande kapitel väckte 

tämligen omgående en del funderingar från kurskamraternas sida och förde processen framåt i en 

gynnsam riktning. Kritiken bidrog till insikten att ett större djup i Reginas karaktär var en 

förutsättning för att texten skulle få bärighet i ett större format. Hon var komisk i startskedet och 

gav energi att komma igång, men nu krävdes mer av henne och hon fick komma fram på en 

tydligare psykologisk nivå där hon visar de känslor som ligger bakom hennes fasad. Att jag måste 

korrigera bakåt i texten genom att tona ner är jag medveten om, men känner samtidigt att jag har 

lyckats förmedla det jag vill när jag läser vad Emma skriver: 

 
 För att gå till moderns karaktär tycker jag att du hanterar och skriver henne bra. Jag tycker om att den  
 småneurotiska och lite stereotypa kvinnan vi först får möta förändras och blir mer accepterande ju  
 längre texten löper. Hennes självuppoffrande stil som hon kanske tror krävs av henne visar ju Jan inte  
 alls behövs eller är nödvändig för att han ska känna sig trygg. När jag läser funderar jag på hur du  
 tacklar hennes roll som hustru och mamma, och även bilden av sig själv som hon vill visa utåt. Jag  
 tänker på fotbollsmatchen där Jan verkar väldigt medveten om sin mammas känslor och liksom kollar  
 signalerna hon ger ifrån sig om hur hon verkligen känner. Jag tycker att den här utvecklingen av   
 mamma-karaktären är den mest spännande i boken, och jag tror även att du skrivit på ett sätt som gör  
 att även  barn kan uppfatta den. Att föräldrarna har känslor i barns världar och att barnen är medvetna  
 om detta och reagerar på det tycker jag är viktigt att lyfta fram och du gör det på ett bra sätt. Just detta  
 skulle vara intressant om du kunde driva vidare och göra till en av bokens kanske mer underliggande  
 teman.27  
 

Här verkar alltså det initialt stereotypa fungera på det sätt jag har tänkt. Trots detta återstår avsnitt 

där jag behöver tona ner mamman. Ett exempel är följande passage som utspelar sig när mamman 

hämtar Jan från skolan: 

 
 Då gled Regina Mandelhielms blåbrunspräckliga Ford Fiesta förbi fordonstrafik förbjuden-skylten  
 och in på skolgården klockan 15.10. Hon lyfte på sina solglasögon och log mot rastvakten Greger som  
 förgäves försökte berätta att hon inte fick köra här där barnen skulle vänta på sina skolbussar.  
           ”Ja, men ser du”, sa Regina då och skrattade, ”idag är detta lilla fordon en skolbuss. Jag är här för  
 att hämta min son – Jan Mandelhielm – för att skjutsa honom till hans första lektion i cello. Titta, där  
 är min pojk – kan du vara så snäll och springa och säga åt honom att skynda sig till mamma som   
 väntar!”  
 

Här är modern onödigt överlägsen i sitt sätt att uttala sonens namn och omtala honom som ”min 

pojk.” Det gör henne väldigt distanserad i förhållande till barnet. Även om hon spelar en roll i sitt 

liv och försöker upprätthålla en fin fasad bör hennes blick på barnet vara mjukare. Hennes sätt att 

                                                
27 Emma Nordlander, kommentar vt 2011. 



   16 

tilltala rastvakten blir också onödigt nedlåtande och gör henne till en representant för en 

samhällsklass som inte existerar i denna form idag och som ligger utanför barnets horisont. Frågan 

är vad texten vinner på denna koppling. Magnus Eriksson påtalade i ett initialt skede problematiken 

rörande gestaltningen av klass:  
 
Kanske ligger det också en fara i att låsa texten i alltför många sociala schabloner. Är det barn som läser boken, 
eller får den läst för sig, betjänt av att tidigt få sig itutad en bild av ”överklasstanten”? Trots allt havererade 
 stora delar av 1970-talets barn- och ungdomsfiktioner under textens tillrättalagda sociala tematik. 

 
 

I min efterkloka analys av texten är det tydligt att Reginas sätt att tala påminner oss om ett 

klassamhälle som inte längre finns i en form som denna och att detta därför skaver mot textens 

miljöbeskrivningar. Även om bilden av den stereotypa Regina kan locka till ett eller annat 

vuxenskratt (också det tveksamt med tanke på att även föräldrar föds allt senare in på 1900-talet ju 

längre tiden går), så är Regina i denna tappning inte försvarbar. Den lilla vinsten med komiken blir, 

hur vi än vänder och vrider på det, ett exempel på ett negativt dubbelt tilltal och inte en gestaltning 

som problematiserar relationen mellan mor och son på ett givande vis.  

 I samma anda som Magnus kritik invänder Emma mot bruket av ordet ”fru” i tilltalet ”fru 

Andersson”. Det var initialt tänkt som en markör för mammans sätt att skapa ett utrymme för sig 

och sin son i det högre sociala skikt som hon inbillar sig att fadern och hans familj befinner sig i 

och som hon även upplever i bostadsrättsområdet. Jag är ännu osäker på vad som kommer att hända 

med ordet ”fru” eftersom det på ett intressant sätt kan markera Reginas lässvårigheter vad gäller att 

koda av sin omgivning. Hon låtsas så till den grad att hon inte inser att ingen, oavsett ekonomisk 

position, vill bli titulerad fru idag. Samtidigt gör det texten onödigt ålderdomlig. På samma sätt 

fungerar det med Reginas tilltal av ”fröken Desirée”. Här ämnar jag tona ner genom att bara låta 

henne säga ”fröken” eller ”Desirée.” Det är små, men viktiga förändringar eftersom jag inte vill att 

mamman ska framstå som en ålderdomlig karaktär utan som en representant för en komplex 

samtida kvinna som försöker bolla sina olika roller som kvinna, förälder och människa i dagens 

diskurser kring jämlikhet, föräldraskap och ekonomisk status. Min gestaltning av Reginas sätt att 

tala blir med denna överklassklang alldeles för grov och distanserar karaktären från mitt syfte 

genom att gå över huvudet på barnet som inte har erfarenhet av hur det var att bli tillsagd att titulera 

äldre personer ”fru” eller ”tant.” 

 
 
Jan 
 
Jan karaktäriseras medvetet genom sitt sätt att betrakta sin omvärld och tanken är att låta läsaren se 



   17 

genom hans ögon genom att tillämpa intern fokalisering. Ett alternativ för att skapa närhet mellan 

barnläsaren och barnet i texten skulle kunna vara att göra Jan till en jag-berättare. Detta alternativ 

har dock visat sig vara otillfredsställande då det har sina begränsningar i mitt försök att trovärdigt 

gestalta Jans psykologiska resa. Nikolajeva tar upp jag-berättaren Lisa i Lindgrens Bullerby-böcker 

och jämför med Gripes Elvis:  

 
När det är den sjuåriga Lisa som berättar kan inte författaren höja berättandet över hennes verbala och 
intellektuella nivå. Det skapar ett förtroende hos läsaren, men berättelsen förlorar i djup. [---] Den begränsning 
som detta grepp innebär är […] otillräcklig för att behandla de komplexa psykologiska frågeställningarna som 
är kännetecknande för Maria Gripe. I Elvis-böckerna översätter Maria Gripe sjuåringens tankar till ett vuxnare 
språk, klär dem i ord och meningar som han själv inte behärskar, låter honom resonera på ett sätt som står över 
en sjuårings förmåga. Men det innebär inte att Elvis är osannolik.28 

 

Om Jan är jag-berättare så är ordförrådet som står till förfogande betydligt mer begränsat än om 

berättandet är anonymt. Närheten uppstår då istället genom att berättaren betraktar textvärlden 

genom Jans ögon, öron och känsel. Att det verkligen uppstår närhet framstår som tydligt då jag läser 

Marcus kritik rörande det eventuellt orimliga i Jans betraktelser i fråga om intellektuell kapacitet för 

ett barn i Jans ålder:  

 
 Jan fungerar som berättelsens fokalisator – det är genom hans ögon vi upplever den framberättade  
 världen. Som följd därav blir han också i någon mening den som berättar om vad han ser och   
 upplever. Eftersom denne sjuåring använder ord som ”filosoferade” och ”aura” […], ”skirt” [...]   
 upplever i alla fall jag det som att det uppstått en diskrepans mellan det upplevande sinnet och det  
 språk som han förmedlar sina upplevelser med, och den diskrepansen försvinner inte av att han även  
 använder […] lekfullt uppfunna ord som ”knakelibraksprickan”. [---] 
          Delvis kan dock problemet kanske åtgärdas. Redan nu finns i texten någon enstaka ansats till att  
 föra in en allvetande berättare (även om den allvetaren begränsar sitt blickfång till Jan) – läsaren får se  
 Jan sova, vilket placerar oss utanför hans kropp och hans medvetande. Om fler sådana perspektiv  
 tillförs kommer läsaren bättre förstå att Jan är det prisma genom vilket berättaren förmedlar det   
 upplevda – språket kommer då inte längre vara Jans, utan den berättarens. Ett problem har då blivit  
 löst, men ett annat kvarstår – problemet med det språk som din målgrupp kan förväntas ha.  
           Du beskriver din text som en ”barnbok”, men vad innebär det för dig? Du skriver om en sjuåring,  
 men riktar du dig till sjuåringar (som stundtals kommer att ha stora problem med berättelsens språk)  
 eller riktar du dig till lite äldre barn på typ tio (som kommer att förstå språket bättre, men kanske vara  
 mindre intresserade av en berättelse som handlar om någon som i deras begreppsvärld är så fasligt  
 ung)? 29 
   
 

Denna kritik är kanske den tyngsta invändningen mot texten och eftersom mitt syfte med detta 

berättarperspektiv är att både skapa närhet och samtidigt ha tillgång till en vuxen berättares hela 

ordpalett, är jag beredd att försvara valet av berättarposition. Kritiken rör själva kärnan i 

barnlitteraturen – nämligen den som ifrågasätter om barnlitteraturen ens kan existera fullt ut 

                                                
28 Maria Nikolajeva, s. 151-152. 
29 Marcus Grönholm, kommentar vt 2011. 
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eftersom den inte författas av barn.30 Det går aldrig att komma ifrån att barnlitteraturen skrivs av 

vuxna för barn. Nikolajeva menar att ”en barnboksförfattare måste alltid artikulera tankar och 

känslor som barnpersonerna saknar verbal och kognitiv förmåga att själva artikulera”.31 Kanske kan 

Marcus kritik tolkas som att berättarperspektivet och fokaliseringen tillsammans faktiskt uppnår den 

närhet som eftersträvas. Nikolajeva menar att Gripe använder sig av en berättare som går så nära 

huvudpersonens upplevelsevärld att läsaren ofta felaktigt upplever att det är en jagberättare i texten. 

Kanske är det vad Marcus har upplevt när han har läst följande passager där orden ”filosoferade” 

och ”aura” inte alls uttalas av Jan:  

 
 Mamma gav Jan en klapp på huvudet och tyckte att de skulle fira detta med scones i köket medan hon  
 drack sitt eftermiddagste.  
           ”Idag, Jan, lägger vi grunden till något stort ska du veta”, filosoferade hon medan hon hällde te ur  
 fina kannan med engelska rosor på. ”Att behärska ett instrument ger en människa en glans, en aura,  
 gör honom speciell. [---]”32 
 
 

I en passage som denna är det tydligt att det är i berättarens respektive mammans mun orden 

”filosoferade” och ”aura” ligger och då bör de inte utgöra några problem vad gäller trovärdigheten i 

gestaltningen av Jan. Huruvida de är lättillgängliga för barnläsaren är en annan fråga som kommer 

att behandlas nedan. Nästa exempel ur texten tar upp ordet ”skirt”: 
 
 Allt blir bara konstigare och konstigare ju längre dagen går. Mamma pysslar och fixar som vanligt där  
 hemma och lite extra mycket i Jans rum. Hon springer in och ut och buffar kuddarna, vattnar   
 blommorna och flyttar runt saker tills hon kommer på att hon borde arrangera Jans tuschpennor i små  
 pennhållare som hon borde klä in i överblivna tygrester. Det blir väldigt fint. En del burkar blir skirt  
 rosenmönstrade och andra blir coolt mörkblå med guldränder. Mamma är så upptagen att hon går med  
 på allt. Jan får gå upp och titta på film i soffan. Chokladkex från skafferiet är inga problem alls idag.  
 Smulor existerar inte i mammas värld i denna stund.33  
 

När jag granskar ovanstående passage kritiskt ser jag inte de bekymmer Marcus har påtalat. 

Berättaren är anonym och begränsat allvetande34 och den interna fokaliseringen växlar mellan 

mammans och barnets perspektiv. Ordet ”skirt” ligger i den vuxna berättarrösten, medan mammans 

synintryck fokaliseras. Läsaren ser genom Jans ögon hur mamman springer runt där hemma, och 

när hon i sin rastlösa iver får syn på ett projekt att ta tag i övergår fokaliseringen vidare in i 

mamman. Otydligheten ligger nog snarare i ordet ”coolt”, som känns felplacerat utifrån mammans 

blick. Det kan möjligtvis fånga mammans vacklande sökande mellan att definiera sig som 

                                                
30 Maria Nikolajeva, s. 16. 
31 Maria Nikolajeva, s. 109. 
32 Eva Ebbelind, Jan och Imran, arbetsversion kapitel 2. 
33 Eva Ebbelind, Jan och Imran, arbetsversion kapitel 4. 
34 En begränsat allvetande berättare är enligt Nikolajeva (s. 150) en berättare som inte rör sig lika fritt i textvärlden som 

en allvetande berättare men ändå har tillgång till några av karaktärernas upplevelsevärldar. 
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heminredare och samtidigt vara en inkännande mamma som försöker möta de preferenser hon tror 

sin son om att ha. Troligast är dock att det måste förtydligas eller utelämnas. Ordet ”skirt” stämmer 

dock väl in i sammanhanget.  

 Även om jag känner att Marcus kritik till viss del är missriktad ska den tas på stort allvar 

och jag instämmer i att vissa ord är svåra för barn i målgruppen. Inledningsvis tänkte jag mig Jan 

som sjuåring, men då språket är avancerat och då relationen med Iris Wallman indikerar att de har 

gått i samma skola ett tag, tänker jag nu ändra hans ålder till nio år. Det löser delar av problemet då 

något äldre barn kan vara bättre lämpade som målgrupp. Som bekant är det viktigt att målgruppen 

kan identifiera sig med huvudpersonen. Samtidigt är detta inte hela sanningen. Barn kan, liksom 

vuxna läsare, intressera sig för en karaktär vars öde de inte delar, vare sig avseende ålder, kön, 

händelser eller miljö. Vi kan bara tänka hur många flickor som dagligen lyssnar till bilderböcker 

som handlar om pojkar eller tonåringar som läser om Bella som drömmer om att förvandlas till 

vampyr för att kunna förenas med sin älskade Edward. På samma sätt är inte alltid ett avancerat 

språk ett hinder i en barnbok, utan kan vara ett medvetet val från författarens sida. Det Marcus 

kritik har hjälpt mig med är att värdera hur viktigt detta berättarperspektiv och ordförråd är för min 

text och till vilken grad jag är beredd att försvara mina val.  

 Att skriva en relativt avancerad berättelse för barn blir ett sätt att markera det samtidiga 

tilltalet där en del av syftet är att få den vuxna läsaren att se utifrån barnets perspektiv. Det kan vara 

tack vare den vackra klangen i språket den vuxnas intresse kan hållas vid liv, men det handlar också 

om en vilja att uttrycka sig konstnärligt för barn och vuxna. Gripe skriver: ”Man har försummat 

barns behov av att tänka [---]. Det är fel av vuxna att säga åt barn att det där begriper inte du. Det är 

få saker som är så svåra att barn inte förstår dem. Det finns sånt som går utanför deras erfarenhet, 

men tänker gör de.”35 Naturligtvis handlar det om att finna en god balans och då om att gå tillbaka 

och slipa bort det som i kreativitetens iver runnit ur pennan utan censur avseende målgruppens 

behov och förmågor. På samma sätt som jag inte vill låta den intertextuella kopplingen till Karate 

Kid-filmerna stå i vägen för barnets upplevelse av texten, är det viktigt att, som Marcus gör, 

diskutera hur Jans sätt att uttrycka sig kan vara ett hinder för barnläsaren. Samtidigt menar jag att 

barn inte behöver förenklad litteratur. De behöver god litteratur som utvecklar deras ordförråd och 

de behöver god litteratur för att det utvecklar deras värld på samma sätt som vuxna läsare har detta 

behov. Gripe svarar på Birgitta Franssons fråga huruvida hon adapterar sina böcker för barn att hon 

inte gör det ”medvetet.” Detta är något jag känner igen mig i. Jag måste få uttrycka mig med min 

glädje och kreativitet i första rummet och med min tilltro till barnets förmåga att ta till sig texter.  

                                                
35 Brigitta Fransson, Barnboksvärldar. Samtal med författare, Stockholm: En bok för alla i samarbete med Opsis 

Kalopsis, 2001. 



   20 

 Barn tillägnar sig ett språk genom att möta nya ord och under en normal dag hör de en 

mängd ord de inte behärskar när de lyssnar till vuxnas samtal. Genom att uppmärksamma dessa ord 

i olika situationen tillägnar barnen sig successivt betydelsen. På samma sätt har barn inte problem 

med att sjunga med i favoritartistens sångtexter på engelska utan att bekymra sig över om de uttalar 

rätt eller förstår vad de sjunger. Eller varför inte ta Sara Vargas melodifestivalbidrag Spring för livet 

som exempel. Alla barn sjunger den våren 2011 utan att bekymra sig om fraser som ”du säger att du 

har förändrats” eller ”du skadade hela mitt väsen” eller det faktum att låten handlar om 

hustrumisshandel. Maria Küchen skriver att vi inte främst ska eftersträva att förstå en dikt utan 

hellre att uppleva den så som vi upplever musik eller bildkonst.36 Jag tror att vi ska eftersträva 

samma känsla när vi skriver barnlitteratur. Den måste få vara en upplevelse om vi ska bevara 

skönlitteraturens väsen. Didaktiska texter finns det gott om men att det finns ett behov för även den 

mer inträngande barnboken är tydligt när man läser en författare som Kate DiCamillo som inte räds 

bråddjupen i Trollkarlens elefant.37 Det är ett exempel på en barnbok som förtrollar barnet samtidigt 

som den suggestiva textväven dröjer sig kvar hos den vuxna läsaren och lämnar gott om utrymme 

för egna reflektioner. Om vi alltid serverar barnläsaren anpassad litteratur så rör vi oss farligt nära 

det didaktiska och då balanserar vi på kanten till konstens avgrund, om vi får tro Lennart Hellsing.  

 Även Ulf Stark talar om detta när han säger att det finns två typer av författare som skriver 

för barn. Den första gruppen skriver böcker som orienterar sig kring ett konkret och vardagligt 

problem och riktar sig till en specifik målgrupp och den andra gruppen skriver utifrån en egen inre 

känsla. Ulf Stark räknar sig till den andra kategorin författare och säger att hans böcker ”får söka sin 

egen läsekrets”.38  Om vi riktar oss till läsaren utifrån en kärlek till språk, litteratur och berättande 

istället för ifrån en överdriven upptagenhet av att skriva för barn på barns vis, så sätter vi barnet och 

den vuxne i en språksituation och ett diskussionsutrymme som skapar tillväxt i deras relation och 

säkerligen även i barnets ordförråd. Resultatet blir ett naturligt dubbelt tilltal och jag ser det som 

väldigt fruktsamt i mötet mellan barn och vuxen. Enligt Agneta Edwards ligger här ett av 

barnlitteraturens viktigaste uppdrag: att stimulera barnet på det språkliga planet. Edwards beskriver 

under rubriken ”Från slarvprat till aktiv språkstimulans” hur barnlitteraturen berikar ordförrådet för 

barn som har tillgång till böcker.39 Vidare skriver Edwards: ”Ett rikt språk, bokvana och läslust 

kommer lättast till den som dagligen omges av böcker och umgås med samtalande och läsande 

vuxna, som tar sig tid att kommunicera.”40 Att förena ett konstnärligt engagemang och en kärlek till 

                                                
36 Maria Küchen, Att skriva börjar här. Version 2.0, Stockholm: Ordfront, 2007, s. 26. 
37 Kate DiCamillo, Trollkarlens elefant, Göteborg: Kabusa Böcker, 2009. 
38 Ulf Stark, debatt i Go'morron Sverige, SvT, 17 mars 2010. 
39 Agneta Edwards, s. 19. 
40 Agneta Edwards, s. 20. 
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berättandet i en psykologiserande barnroman som riktar sig även till den vuxna medläsaren är mitt 

bidrag till ett sådant samtal mellan barnet och den vuxne. Man måste följa sitt hjärtas röst, om vi får 

tro Jan Mandelhielm. 

 

 
Slutdiskussion 
 
 

I en av de inledande instruktionerna för denna del av kursen beskriver Tommy Olofsson arbetet 

med uppsatsen som ”ett ganska angeläget och potentiellt stimulerande moment”.41 Det har det i 

sanning varit och det har hjälpt mig att se min text och mitt kreativa skrivande i nytt ljus. Tommy 

uttrycker också att ”[m]an kan möjligen skriva en enda bok, kanske två, utan att ha något slags 

strategi för vad man vill åstadkomma. Att bygga ett författarskap kräver förstås ett stort mått av 

medvetenhet om vad man gör och varför man gör just så.” Här vill jag återknyta till det jag tar upp i 

min inledning – nämligen rörelsen mellan det intuitiva och sprudlande och det mödosamma arbetet. 

Båda delarna finns där i ett kreativt skrivande och det har denna kurs gjort mig uppmärksam på.  

 Att skriva är hårt arbete men också otroligt roligt. Ibland får man skratta lite åt en karaktär 

bara för att några sidor senare i arbetet ge honom eller henne upprättelse. Det viktiga är att inte 

strypa skrattet för tidigt eftersom det faktiskt är känslan i skrivandet som är livgivande i processen.  

Jag har blivit medveten om att det är så det är i mitt skrivande och jag blev därför stärkt i min metod 

när jag läste Clas Barkmans artikel om författaren Nicole Krauss som arbetar på ett intuitivt och 

sökande sätt i förhållande till sina karaktärer: ”Till en början har hon inte en aning om hur 

relationerna mellan dem ser ut. Men ju längre hon kommer in i berättelsen, desto mer flätar hon 

samman dem.”42 Detta projekt har gett mig tillit till min metod. Jag trivs med det intuitiva 

skrivandet och det lockar mig att analysera min text i efterhand och under resans gång upptäcka 

kopplingar. Från kursen minns jag alldeles speciellt ett seminarium där Tommy talade om epifaniskt 

skrivande kontra fragmentariskt. Detta blev en aha-upplevelse för mig och jag insåg att de texter jag 

tycker om ofta är epifaniska liksom att de texter jag har svårt för ofta är fragmentariska. Att jag 

själv skriver inom det epifaniska spannet har jag insett och det blir tämligen intressant när Nicole 

Krauss talar om ett synsätt som liknar mitt eget: ”Jag tror att nästan allt hänger ihop och att det finns 

en mening med livet”, säger hon. Att låta karaktärerna styra sig fram i textvärlden och lita till att de 

lyckas knyta ihop trådarna blir en metafor för hur jag kan förhålla mig till min textvärld och dess 

                                                
41 Tommy Olofsson, Tips inför C-uppsatsen, 19 november 2010.  
42 Clas Barkman, ”På kollisionskurs med Krauss”, DN kultur, 110506.  
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inneboende. Allt behöver inte styras upp fullt ut från början. 

 Maria Küchen menar också att man måste börja i det lustfyllda skrivandet för att sedan 

värdera texten:  

 
 Att skriva bra är att se skillnaden mellan det som håller och det som inte håller. Författarens måste bearbeta 
 sina utkast, gräva fram guldet ur slaggen. Kort sagt:  Hon måste naturligtvis ha självkritik. Men inte medan 
 dokumentet och anteckningsböckerna fortfarande är tomma. [---] Självkritiken är välkommen och nödvändig 
 när det inte längre känns svårt utan tvärtom roligt att dra ifrån, lägga till, stryka, välja bort, ändra och 
 strukturera om. Innan dess handlar det om att skriva ner det du iakttar, känner och tänker. Rakt av!43  
 
 

Eftersom jag är en person som alltid vill göra rätt från början så har insikten att det inte bara är 

tillåtet utan också att föredra att i skrivandet förena nytta med nöje varit viktig för mig. Raoul 

Swahn fångar min problematik på kornet när han skriver följande i en kommentar kring ett antal av 

mina dikter: ”framförallt är det skönt att du är så positiv till skrivandet! [---] håll dig inte på 

mattan!”44 Här känner jag att kursen har hjälpt mig att hitta en balans mellan intuitiv kreativitet och 

arbetsmoral. Och mattan – den kan man ju alltid rätta till i efterhand. Huvudsaken är att man låter 

sina karaktärer hoppa upp och dansa – annars är risken att de inte alls vill röra sig i ens textvärld! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
43 Maria Küchen, s. 11. 
44 Raoul Swahn, kommentar vt 2011 



   23 

Litteraturförteckning 
 
 
Barkman, Clas, ”På kollisionskurs med Krauss”, Dagens Nyheter, 110506. 
 
Beskow, Elsa, Hattstugan, [Ny utg.], Bonnier Carlsen, Stockholm, 1994. 
 
Bruce, Caroline, Kjell och jag har ont i halsen, Natur och kultur, Stockholm, 2004. 
 
Bruce, Caroline, Kjell och jag kommer bort, Natur och kultur, Stockholm, 2006. 
 
Chambers, Aidan, Böcker inom oss: om boksamtal, [Ny utg.], Rabén & Sjögren, Stockholm, 2009. 
 
DiCamillo, Kate, Trollkarlens elefant, Kabusa Böcker, 2009. 
 
Dahle, Gro & Nyhus, Svein, Den arge, Daidalos, Göteborg, 2009. 
 
Edwards, Agneta, Bilderbokens mångfald och möjligheter, Natur & Kultur, Stockholm, 2008. 
 
Edström, Vivi, Barnbokens form: en studie i konsten att berätta = Form in children's books, 2. 
uppl., Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994. 
 
Edström, Vivi, Astrid Lindgren: vildtoring och lägereld, [Ny utg.], Rabén & Sjögren, Stockholm, 
2000. 
 
Fransson, Birgitta, Barnboksvärldar: samtal med författare, En bok för alla i samarbete med Opsis 
Kalopsis, Stockholm, 2001. 
 
Hartnett, Sonya, Fjäril, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2010. 
 
Hellsing, Lennart, Tankar om barnlitteraturen, [Ny utg.], Rabén & Sjögren, Stockholm, 1999. 
 
Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders, Epikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 
1999. 
 
Jägerfeld, Jenny, Här ligger jag och blöder, Gilla böcker, Stockholm, 2010. 
 
Kjersén Edman, Lena, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna, [Ny utg.], Natur och kultur, 
Stockholm, 2007. 
 
Küchen, Maria,  Att skriva börjar här: version 2.0, [Ny, rev. utg.], Ordfront, Stockholm, 2007. 
 
Kåreland, Lena, Barnboken i samhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. 
 
Lindgren, Astrid,  Allt om Karlsson på taket, [Ny utg.] Rabén & Sjögren, Stockholm, 1990. 
 
Lindgren, Astrid,  Allas vår Madicken: en samlingsvolym, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1983. 
 
Lärn, Viveca, En barkbåt till Eddie, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1992. 



   24 

 
Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, [rev. och utök. uppl], Studentlitteratur, Lund, 2010. 
 
Stark, Ulf, debatt i Go'morron Sverige, 17 mars 2010. 
 
 
Övriga referenser 
 
Kommentarer från följande kursdeltagare och handledare har citerats. Kommentarerna har 

levererats både muntligt vid fysiska sammankomster och skriftligt i First Class under tidsperioden 

ht 2009 – vt 2011. 

 
 
Mark Andersson 
 
Magnus Eriksson 
 
Marcus Grönholm 
 
Emma Nordlander 
 
Tommy Olofsson 
 
Raoul Swahn 
 
 
 
 
 


