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Abstract 

Reading and analysing different types of texts is a way for teachers to deal with the 

content of the school’s values and mission. The aim of the study is to examine power 

relations between adults and children from the aspects of adult presence, adult guidance 

and children’s response, and whether the books follow the discourse of their time as 

regards power relations between adults and children. By making teachers aware of 

power relations in children’s literature, we hope to be able to conduct a discussion with 

pupils about whether or not the power relationship complies with the school’s values 

and mission. In the study four children’s books are analysed: Bill i klämman, Emil i 

Lönneberga, Harry Potter och De Vises Sten and Guldmysteriet.  

  

The methods of critical discourse analysis and text analysis were used to analyse power 

relations between the characters in the books. The analysis shows that the two older 

books do not reflect power relations in keeping with their own historical time, whereas 

the two modern books do reflect their time. The analysis also shows that power relations 

between adults and children cannot be generalized, and that it is not always desirable for 

power relations in children’s literature to depict reality. 
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1 Inledning 

Att läsa är en betydelsefull del av skolans arbete. Läsningens relevans uttrycks för 

svenskämnet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 

2011 där det anges att elever ska: ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för 

olika syften” (Skolverket 2011:222) och det är lärarens uppdrag att arbeta med läsning. 

En annan grundläggande del av lärarens arbete är att fostra elever enligt skolans 

värdegrund och uppdrag, vilket innebär att alla elever i svenska skolan ska fostras i 

skolans gemensamt beslutade kunskaper och värden. I Lgr 11 står det att lärare ska: 

”samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler 

som en grund för arbetet och för samarbete” (Skolverket 2011:13). Att lärare finns som 

stöd åt hemmet gällande fostran, men även i arbetet med att läsa, är relevant eftersom 

familjer kan behöva stöd med detta.  

    

Att läsa och analysera olika typer av texter är ett sätt för lärare att behandla innehållet i 

skolans värdegrund och uppdrag. Utbudet av barnlitteratur är stort och det är en omöjlig 

uppgift för lärare att ha kännedom om allt innehåll. Dock bör lärare ha insikt om vad 

texter skrivna åt barn kan förmedla för kunskaper och värden för att kunna arbeta med 

dem gynnsamt i skolan. Viss barnlitteratur tenderar att bli mer eftertraktad och läst av 

barn än annan litteratur, och vi anser att lärare bör vara medvetna om vad populär 

barnlitteratur förmedlar för kunskaper och värden eftersom de omtyckta texterna kan 

påverka många barn.   

 

I studien analyseras barnlitteratur som iscensätter maktförhållanden mellan vuxna och 

barn, och därmed ger kunskap om hur samhället ser på denna typ av maktförhållanden. 

Vår förhoppning med studien är att kunna bidra med kunskap om hur lärare kan 

analysera barnlitteratur för att upptäcka maktförhållanden mellan vuxna och barn. 

Lärare kan föra en diskussion med sina elever angående huruvida maktförhållanden i 

barnlitteratur är lämpliga eller inte jämfört med de normer som anges i skolans 

värdegrund och uppdrag gällande samspelet mellan vuxna och barn. I Lgr 11, i centralt 

innehåll för svenskämnet i årskurs 4-6, betonas vikten av att kunna använda 

”[l]ästrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” (Skolverket 2011:224). 

Arbetar man med att analysera texter, för att exempelvis upptäcka maktförhållanden i 

barnlitteratur, arbetar man just med texters dolda budskap och med det som står mellan 
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raderna. Att diskutera huruvida barnlitteratur speglar sin tids samhälle är ett sätt att nå 

kunskap både om hur maktförhållanden har sett ut och ser ut i samhället, beroende på 

vilket budskap texterna förmedlar. I studien finns inget utrymme att analysera ett 

lärande i praktiken, det vill säga vad elever egentligen lär sig av att läsa, analysera och 

reflektera över maktförhållanden i barnlitteratur. Istället genomförs enbart en 

litteraturanalys.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

I studien analyseras fyra barnböcker och syftet med studien är att analysera hur 

maktförhållanden mellan vuxna och barn i samhället skildras i barnlitteratur. 

Maktförhållande är en laddad term som speglar många olika förhållanden och dess 

exakta innebörd kan därför variera. I studien används begreppet maktförhållande som 

förhållandet mellan vuxna och barn, där vuxna har makten över barn eller vice versa. Vi 

undersöker dessa förhållanden ur aspekterna vuxnas närvaro, vuxnas vägledning och 

barns respons. Vi anser att maktförhållanden och dessa aspekter är intressanta att 

studera då vi vill undersöka om det har skett en förändring över tid i samhället och 

därmed i barnlitteraturen. Oss veterligen finns det ingen som har utfört en liknande 

studie innan, vilket gör att studien kan tillföra något nytt.  

 

Studiens frågeställningar är:  

 Hur skildras maktförhållanden mellan vuxna och barn utifrån aspekterna 

närvaro, vägledning och barns respons i de fyra valda böckerna?   

 Följer böckerna sin tids rådande diskurs vad gäller maktförhållanden mellan 

vuxna och barn?   

 

2 Bakgrund  

I avsnittet bakgrund presenteras en historisk genomgång samt tidigare forskning. 

Tidigare forskning och en historisk överblick för synen på samhället, barnlitteratur och 

på vuxna och barn krävs för att kunna identifiera maktförhållanden i barnlitteratur. 

Därefter presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, vilka är begreppet 

maktförhållande och utvecklingspsykologi. Trots att bakgrunden främst fokuserar på 

barnlitteratur är utgångspunkten för studien huruvida maktförhållanden i samhället 

påverkar hur maktförhållanden skildras i barnlitteratur.   
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2.1 Tidigare forskning och en historisk genomgång 

Lotta Paulin (2012) refererar till Seth Lerers verk Children's Literature: A Reader's 

History, from Aesop to Harry Potter (2008) där det hävdas att det är ovanligt med en 

gemensam uppfattning om när barnlitteraturbegreppet uppstod. Dock hävdar Lerer att: 

”[e]ver since there were children, there has been Children’s literature” (2012:35), vilket 

innebär att Lerer menar att barnlitteratur alltid har förekommit, trots delade meningar 

om när barnlitteraturbegreppet uppkom. Svenska barnboksinstitutet och Statens 

Kulturråd (1987) hävdar vidare att så länge barnlitteratur har funnits har det förekommit 

en diskussion om barnlitteratur. Diskussionen är inte konstant, utan ändras efter de 

synsätt som finns på barnlitteratur i samhället (1987:66). Lena Kåreland (2015) delar 

uppfattningen att barnlitteratur speglar ett samhälle och dess kulturströmningar och 

dessa gör varierande avtryck i barnlitteraturen (2015:22). Kåreland (2013) hävdar även 

att ingen barnlitteratur kan vara oberoende av samhälle och kultur (2013:11).  

 

Utbudet och skapandet av barnlitteratur visar de tankar och idéer samhället har om barn 

(Paulin 2012:36f.) och de normer som formuleras i barnlitteraturen säger även något om 

hur vuxna upplever barn i samhället (Kåreland 2013:21). Enligt Annika Widholm 

(2012) är synen på barn i samhället betydelsefull i bedömningen av barnlitteratur. 

Beroende på barns status i samhället och hur barn upplevs värderas barnlitteraturen högt 

eller lågt. Om barn har hög status i samhället värderas barnlitteraturen högt av vuxna, 

och vice versa (2012:39). Även Lennart Hellsing (1999) hävdar att bedömningen av 

barnlitteratur har skett och sker konstant i samhället och att diskussionen och 

uppfattningen om barn och barnlitteraturens värde reflekterar vuxenvärldens syn på barn 

och vikten av att läsa (1999:25).  

 

Ur ett historiskt perspektiv har barnlitteratur, enligt Kåreland (2013), haft ett påtagligt 

uppfostrande syfte (157) och två synsätt i barnlitteratur som kan avläsas historiskt är det 

kravpedagogiska och det behovspedagogiska synsättet. Äldre barnlitteratur skildrade 

främst det kravpedagogiska synsättet där barn skulle följa vuxenvärldens regler och 

ideal. Nyare barnlitteratur skildrar främst det behovspedagogiska synsättet där barns 

beteenden styrs av barns intressen och inte av vuxnas. De skiftande perspektiven i 

barnlitteraturen har ändrats historiskt i takt med att synen på barn i samhället är under 

ständig förändring (2013:21).  
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2.1.1 Före 1900-talet 

Barnlitteratur under 1600-talet användes främst som stöd åt vuxna för att fostra barn. 

Fiktiva barn skulle vara goda förebilder och därmed vara fogliga och ordentliga 

(Kåreland 2015:19). Ingrid Nettervik (2002) förklarar att under 1700-talet skedde en 

förändring då ett nytt intresse att ge ut barnlitteratur uppstod i samhället och en 

förändrad syn på barn började växa fram (7). Nu blev tanken med barnlitteratur att 

förena nytta med nöje genom att både roa och fostra barn. Det främsta målet med 

barnlitteratur var dock fortfarande att förmedla kunskaper och fostra barn (2002:10f.). 

Under 1800-talet expanderade barnboksmarknaden kraftigt och barnlitteraturens 

författare fokuserade mer på barns fantasier och känslor än fostran (Svenska 

barnboksinstitutet & Statens Kulturråd 1987:12f.).  

 

2.1.2 1900-talet 

Nettervik (2002) citerar Ellen Key och säger att 1900-talet kom att bli barnens och 

barnlitteraturens århundrade (2002:8f.) Trots uppfattningen om att 1900-talet var 

barnens århundrade, menar Kåreland (2015) att det fortfarande existerade auktoritära 

och moralistiska inslag i barnlitteraturen (35), men i och med att intresset i samhället för 

barnlitteratur ökade ifrågasattes de tidigare uppfostrande avsikterna i litteraturen. 

Barnlitteratur som utgick från barns perspektiv och som visade lyhördhet och respekt 

för barn fick en viktig roll. Även humor och upprorslust blev två viktiga inslag i 

barnlitteraturen (2015:37f.). Kåreland (2013) hävdar att ett nytt tilltal och en ny 

funktion blev synbar i barnlitteraturen under 1900-talet där barnlitteratur talade utifrån 

barns preferenser, inte vuxnas (2013:22f.).  

  

En betydelsefull förändring för barnlitteratur skedde på 1940-talet då ett markant skifte 

bröt mot tidigare uppfostrande tendenser i litteraturen (Nettervik 2002:175). Vid tiden 

för andra världskriget kom ett intresse i samhället för en friare uppfostran, vilket 

avspeglades i barnlitteraturen och författare som Lennart Hellsing, Tove Jansson och 

Astrid Lindgren blev epokgörande med ny revolutionerade barnlitteratur (Svenska 

barnboksinstitutet & Statens Kulturråd 1987:22f.). Astrid Lindgren, främst med 

böckerna om Pippi Långstrump, stod i fronten för utvecklingen av barnlitteraturen 

under efterkrigstiden. Hennes böcker skildrar bland annat frigjorda barn där barns behov 

står i centrum och där barn står självständiga från vuxenvärlden (Kåreland 2013:23).  
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På slutet av 1900-talet växte sig intresset för barnlitteratur ännu starkare (Kåreland 

2015:39). Sara Kärrholm (2012) hävdar att: ”[t]endensen kan ses som en följd av en 

trend som startade redan under 1940-talet, där barnkulturen allt oftare fick symbolisera 

ett perspektiv med potentiellt revolutionära undertoner” (2012:108f.). Citatet visar att 

Kärrholm delar uppfattningen om att efterkrigstiden hade stort inflytande för den 

ifrågasättande barnlitteraturen som växte fram under 1940-talet. Kåreland (2013) hävdar 

att under 1960- och 70-talet uppstod begreppet ”det kompetenta barnet”. Begreppet 

innebär att barn ses som fristående individer som inte enbart styrs av vuxna. I och med 

att föreställningen om ”det kompetenta barnet” växte fram och att barn sågs som 

självständiga och sociala aktörer fick vuxna och föräldrar en mindre framträdande roll i 

samhället och i barnlitteraturen. Synen på vuxna och kärnfamiljen ifrågasattes och 

vuxna ansågs inte längre vara felfria, utan de kunde också vara individer med problem 

och svårigheter. Under 1990-talet framställdes barn till att efterlikna vuxna i den 

bemärkelsen att gränserna mellan barndomen och vuxenvärlden bleknade och barn fick 

därmed ännu mer makt och ansvar över sitt liv, både i samhället och i barnlitteraturen 

(2013:26f.).   

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

Som teoretiska utgångspunkter i studien har vi valt att utgå från begreppet 

maktförhållande samt från utvecklingspsykologi, eftersom de har visat sig vara 

fruktbara för studien av hur barns och vuxnas relationer utvecklas i samhället och 

därmed i barnlitteratur.  

  

2.2.1 Maktförhållanden mellan vuxna och barn  

Maktförhållanden mellan vuxna och barn är en viktig aspekt både i samhället och i 

barnlitteratur. Dock anses inte fiktiva barn vara beroende av vuxnas närvaro och 

vägledning på samma sätt som verkliga barn (Nikolajeva 2004:17). Fiktiva barn har 

därmed mer makt och frihet (Kåreland 2013:26f.). Även om fiktiva barn ses mer 

självständiga än verkliga barn är det dock de vuxna som skapar barnlitteratur och anses 

därigenom styra över fiktiva barn. Författare väljer hur karaktärer ska utformas och 

avgör därmed maktförhållandena i barnlitteratur (Boglind & Nordenstam 2010:15). 

Vidare hävdar Maria Nikolajeva (2004) att: ”[u]r maktsynpunkten […] är barnlitteratur 

[…] medvetet skapad av de makthavande för de maktlösa” (16), där de makthavande är 

vuxna och de maktlösa är barn (2004).  
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Barnboksförfattare i nutida litteratur tänjer ofta på gränserna mellan vuxna och barn när 

de ger fiktiva barn en stor frihet (Nikolajeva 2004:18f.). Paulin (2012) hävdar att 

barnboksförfattare ofta försöker beskriva och förmedla maktförhållanden mellan vuxna 

och barn som finns i verkligheten genom att ifrågasätta förhållandena i barnlitteratur 

(2012:117). Dock hävdar Nikolajeva (2004) att det bildas en paradox när fiktiva barn 

ges för mycket makt eftersom det är vuxnas skyldighet att ansvara för barn, även i den 

nutida barnlitteraturen (2004:19), vilket även Nettervik (2002) betraktar som 

problematiskt i modern barnlitteratur (2002:10f.).     

 

Kåreland (2013) beskriver att synen på barn i samhället har förändrats i samband med 

att kärnfamiljens ursprung ifrågasattes och därigenom blev barn mer självständiga 

(2013:26). Verkliga barn anses inte ha rätten att påverka vuxnas regler och beslut, 

medan fiktiva barn anses kunna påverka vuxna. Barn i litteratur anses ofta ivriga att bli 

fria och kompetenta och vill gärna ge sig ut på äventyr. Dock sker detta under en 

begränsad tidsperiod eftersom fiktiva barn ofta återvänder till en trygghet vid äventyrets 

slut. Tryggheten motsvarar vanligen en familj eller andra vuxna, vilket innebär att även 

fiktiva barns frihet är begränsad (Nikolajeva 2004:17ff.).  

 

Dion Sommer (2005) hävdar att om vuxna ska följa den moderna synen på barn i 

samhället förlorar de sin auktoritet, vilket blir tydligt i följande citat:  

 

”Att vara kamrat med någon innebär ju att man tonar ner skillnader i både kompetens och 

makt. Men att vuxna ska vara barnens kamrater i en absolut bemärkelse – och därmed avstå 

från en del av sin auktoritet – är en teorietisk åsikt som på intet vis kan legitimeras med 

utgångspunkt från psykologins syn på det kompetenta barnet. Tanken om en utjämning när 

det gäller auktoriteten bygger däremot mer eller mindre uttalat på likhetsinriktande 

tendenser i efterkrigstiden så kallade progressiva och antiauktoritära samhällssyn” 

(2005:79f.).   

 

Sommer (2005) hävdar alltså att i och med den förändrade synen på auktoritet som 

uppstod i samhället efter andra världskriget så förändrades villkoren mellan vuxna och 

barn, då vuxna förlorade en del av sin makt till barn. Kåreland hävdar (2013) även att 

förhållanden mellan vuxna och barn i barnlitteratur kan vara påfrestande ur ett 

maktförhållandeperspektiv (2013:14). Paulin (2012) nämner att beroende på hur de 

vuxna, auktoriteten, agerar i barnlitteratur kan barn ifrågasätta vuxna. Om den vuxnes 
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beteenden kritiseras kan barn uttrycka tvivel inför sitt eget beteende och status, vilket 

kan leda till att maktförhållanden förändras så att barn får högre status i förhållandet än 

vuxna (2012:123).  

  

Kåreland (2013) belyser att urskiljandet av tilltal i barnlitteratur, det vill säga 

adressering, är ytterligare en viktig aspekt för maktförhållanden i barnlitteratur 

(2013:20). Kåreland (2013) citerarar Barbera Wall ur The Narrator’s Voice: the 

dilemma of Children’s Fiction (1991) som har myntat tre kategorier för adressering i 

barnlitteratur enligt följande citat: 

 

”[D]ual addressee […] menas att vuxna och barn i samma text tilltalas på olika nivåer men 

ändå på ett jämlikt sätt. Det finns således i berättelsen både en vuxenkod och en barnkod 

[…] I framförallt äldre barnlitteratur var det vanligt med vad Wall kallar ”double 

addressee”, d.v.s. texter där man utöver den berättarröst som vände sig till barnet kunde 

finna ännu en röst, riktad till de vuxna. […] Wall använder även en tredje term, ”single 

addressee” om texter som enbart talar till det läsande barnet utan några blinkningar till de 

vuxna” (Kåreland 2013:20f.).   

 

Adressering i barnlitteratur representerar det rådande samhällets syn på barn. Synen på 

barn har förändrats över tid och den sistnämnda kategorin, ”single addressee”, som 

enbart talar till barn fick ett uppsving under 1900-talet i och med att barn i samhället 

fick en mer jämlik roll med vuxna (Kåreland 2013:21). 

 

2.2.2 Utvecklingspsykologi   

Ett avstamp har gjorts ur ett teoretiskt perspektiv från utvecklingspsykologen Sommers 

forskningsöversikter om barndomspsykologi, ett perspektiv som visar att kärnfamiljen 

och synen på barn har förändrats historiskt.      

 

Sommer (2008) refererar till R. D. Parkes (1989) artikel Social development in infancy: 

A 25-year perspective som visar att under 1960-talet och framåt förändrades synen på 

forskning baserad på barn och deras progress. Uppmärksamhet och resurser lades på 

barnpsykologi och synen på barn förändrades (2008:31). Innan 1960-talet rådde ett 

synsätt inom utvecklingspsykologin som innebar i stort sätt att alla skulle följa ett och 

samma mönster inom samma kultur, där barn blev formade i den typiska kärnfamiljens 

ramar.  På 1960-talet förändrades synen på kärnfamiljen och modern fick exempelvis 

möjlighet att arbeta utanför hemmet. Ett skifte av den ursprungliga kärnfamiljen ledde 
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till nya normer i samhället gällande familjens struktur och synen på barn. Skiftet i 

kärnfamiljen, från 1960-talet, har medfört skillnader för barns uppväxt och utveckling 

då barn inte blev lika bundna inom kärnfamiljens ramar, skriver Sommer och refererar 

till Langsteds och Sommers verk Småbørns livsvilkår i Danmark (1992) (2008:33). 

Tolkningen om kärnfamiljens historiska utveckling är dock till synes inte 

generaliserbar. Den handlar till viss del om de normer som det rådande samhället har 

konstruerat, men normerna är varierande beroende på kontext och individ (Sommer 

2008:31).      

 

Sommer (2008) beskriver även att det inte enbart var familjekonstruktionens ideal som 

förändrades under 1960-talet, utan även synen på barn. Barn förr i tiden skulle bland 

annat vara en arbetskraft till familjen och de skulle ta efter någon av sina föräldrars 

arbetsuppgifter i vuxen ålder. Det här gäller inte dagens unga, åtminstone inte i vår del 

av världen, då synen på barn har förändrats avsevärt under slutet av 1900-talet 

(2008:69). Under de senaste 30 åren har normer om familjeförhållanden, barn i 

samhället och interaktionen mellan vuxna och barn förändrats då samhället är i konstant 

förvandling (Sommer 2003 refererad i Sommer 2005:67f.). Om samspelet mellan vuxna 

och barn i modern tid hade sett ut som i början av 1900-talet hade många reagerat 

eftersom normen kring barnuppfostran har ändrats och i nutid förväntas barn ha en mer 

jämlik position i maktförhållanden mellan vuxna och barn (Sommer 2005:235).  

 

Vi anser att det Sommer hävdar angående kärnfamiljen och synen på barn är en 

bidragande faktor för att vi ska kunna analysera de eventuella förändringarna i 

maktförhållanden mellan vuxna och barn som sker i de fyra böckerna. Sommers teorier 

hjälper oss att se om det finns historiska skillnader i samhället gällande 

maktförhållanden i böckerna, samt om maktförhållanden speglar den samtid böckerna är 

skrivna i eller inte.  

 

3 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras de metoder och det material som ligger till grund för 

studien. Den primära metoden är diskursanalys, men för att en sådan ska kunna komma 

till stånd, krävs också en textanalys, eftersom man inte kan få fram vilka diskurser som 

präglar en text utan att den texten först analyseras. I det följande presenteras metoderna 

och därefter diskuteras de ur ett kritiskt perspektiv. Slutligen presenteras materialet som 
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består av fyra barnböcker. Motivering till urval och avgränsning anges och även 

materialet diskuteras ur ett kritiskt perspektiv.  

 

3.1 Kritisk diskursanalys  

De mönster och strukturer som anses verka i samhället benämns diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:7). Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson (2012) 

beskriver att en gemensam faktor för diskursanalyser är föreställningen om att texter i 

samhället anses vara socialt konstruerade genom samspel mellan människor och deras 

kultur (2012:101). Uppfattningen om vad begreppet diskurs innebär och hur man 

analyserar diskurser varierar, men Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

(2000) definierar begreppet diskurs enligt följande: ”[…] en diskurs är ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000:7, kursiv i original). 

Diskurser kan vara personliga och kontextbundna, men de har även en regelbundenhet 

då de har ett utbrett socialt fäste i samhället. När människor praktiserar en diskurs 

betecknas det som en diskursiv praktik och de styrs av mänskliga handlingar och formar 

samhället och de sociala mönster vi lever i (25). Genom att analysera diskurser ges 

möjlighet att se vilka sociala mönster som verkar i samhället och därmed undersöka hur 

verkligheten ser ut (Winther Jørgensen & Phillips 2000:28).  

 

Den primära metoden, kritisk diskursanalys, definierar Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) enligt följande: ”[d]en kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder 

för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv 

praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang” (16). Kritiska 

diskursanalyser är varierande, men det förekommer vissa gemensamma drag för hur 

man analyserar diskurser (2000:66f.). I studien utövar vi en kritisk diskursanalys av 

texter som har en underliggande ideologi. Winther Jørgensen och Phillips (2000) hävdar 

att diskursiva praktiker som fungerar ideologiskt återskapar och frambringar 

maktförhållanden mellan olika sociala grupper. Maktförhållanden är ojämlika och 

verkar i sociala grupper (2000:69), som exempelvis i interaktionen mellan vuxna och 

barn. Metoden kritisk diskursanalys används i studien då vi undersöker hur diskursiva 

praktiker fungerar ideologiskt gällande maktförhållanden mellan vuxna och barn, som 

enligt vår uppfattning verkar i samhället och därmed eventuellt i den valda litteraturen. I 

studien har vi valt att analysera maktförhållanden mellan vuxna och barn som en 



 

 10 

avgränsad diskurs i samhället ur aspekterna vuxnas närvaro och vägledning samt barns 

respons. 

 

3.2 Textanalys 

Den kompletterande metoden för kritisk diskursanalys är textanalys och metoden 

används för att analysera de valda texternas innehåll. Anna Nordlund (2008) hävdar att 

gemensamma drag för textanalyser är att man alltid utgår från att granska hur en text är 

konstruerad från olika beståndsdelar, exempelvis språk, tema och motiv. Vanligen 

används begreppen analys och tolkning synonymt vid textanalyser, men vid uppdelning 

av begreppen syftar analys på undersökningen av textens uppbyggnad och tolkning på 

vad texten egentligen framställer. Vid en tolkning av texter undersöks textens innehåll, 

effekt och budskap, det vill säga vad som förmedlas och moralisk hållning till det som 

berättas (2008:317). Metoden textanalys används för att tolka och undersöka de valda 

böckerna. I analysen fokuserar vi på texternas budskap och innehåll, inte uppbyggnad. 

Vi gör en personlig tolkning av texterna enligt textanalysens utgångspunkt, men 

begreppet analys kommer att användas synonymt med tolkning. 

 

3.3 Metodkritik 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) finns det flera sätt att genomföra kritiska 

diskursanalyser på (70). De hävdar även att det kan vara svårt att specifikt avgränsa en 

diskurs och veta om diskursen verkligen representerar det man vill analysera i samhället 

(2000:137f.). Valet att analysera maktförhållanden mellan vuxna och barn som en 

specifik diskurs ur aspekterna vuxnas närvaro och vägledning samt barns respons kan 

betraktas som problematiskt då det sällan endast finns en enda diskurs i ett samhälle vid 

en specifik tid. En fördjupad analys av fler diskurser och aspekter hade kunnat ge en 

mer tillförlitlig bild av hur maktförhållanden mellan vuxna och barn i samhället speglas 

i barnlitteratur, men då studiens omfång är begränsat finns det ingen möjlighet till det 

här.   

 

Vidare menar Winther Jørgensen och Phillips (2000) att kan det vara svårt att arbeta 

med diskursanalyser då man kan vara en del av den kultur och samhälle som undersöks 

och delar av materialet kan därför vara svårt att ha en objektiv syn på. Det kan även vara 

problematiskt att förhålla sig kritiskt till diskurser utan att sortera dem som riktiga eller 

felaktiga (2000:28). Utgångspunkten för studien är att se om vald diskurs, utifrån det 
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rådande samhället, ändras över tid i barnlitteraturen. Vi lägger ingen värdering i 

huruvida barnlitteraturen speglar den rådande diskursen i samhället korrekt eller om 

diskursen anses riktig eller felaktig efter våra preferenser. Dock kan metoden ses 

problematisk och tolkas felaktigt om studien av diskursen maktförhållande tycks utgå 

från barnlitteratur istället för samhället. Valet av textanalys kan ses som bekymmersamt 

då vi enbart tolkar texternas innehåll och analysen kan därmed tyckas vara ofullständig 

eftersom vi inte analyserar textens uppbyggnad. Vi har valt att inte analysera böckernas 

uppbyggnad eftersom studiens omfång är begränsat, så som ovant nämnts. Ytterligare 

kritik mot textanalyser är att de blir personliga och analysen kan därmed inte sägas vara 

sann och generaliserbar. Trots den kritik som kan riktas mot metoderna väljer vi att 

använda dem då vi anser att de kompletterar varandra och är anpassade för studiens 

syfte och frågeställning.     

 

3.4 Material 

Följande fyra skönlitterära barnböcker analyseras i studien: Bill i klämman av Richmal 

Crompton (1970) (originalutgåva 1929), Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren (2005) 

(originalutgåva 1963), Harry Potter och De Vises Sten av Joanne K. Rowling (1999) 

samt Guldmysteriet av Martin Widmark (2006). 

 

3.5 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Urvalet av böckerna grundas på att de är populära och lämpliga för studien eftersom de 

representerar maktförhållanden mellan vuxna och barn i olika historiska kontexter. I det 

följande ges en motivering till urvalet av litteratur med tanke på popularitetsaspekten 

som anges i inledningen.  

 

Cromptons böcker var länge populära och mycket lästa pojkböcker och de har blivit 

översatta till flera språk (Nettervik 2002:163). Lindgrens böcker är uppskattade och 

populära över hela världen, där bland annat de omtyckta historierna om Emil i 

Lönneberga räknas in (Kjersén Edman 2002:94ff.). Rowlings böcker om Harry Potter är 

också omtyckta och har gjort stor succé i världen (Nettervik 2002:134) och Widmark 

med sina böcker om LasseMajas detektivbyrå har beskrivits som ”en av Sveriges mest 

lästa författare” (Ridell och Littberger Caisou-Rousseau 2015). Enligt vår kännedom är 

Lindgrens, Rowlings och Widmarks böcker tydligt synliga i skolans värld. Det är endast 

Cromptons böcker som vi inte har sett i skolan.   
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Urvalet har även baserats på de åldrar som vi ska undervisa i vårt framtida yrke som 

lärare, det vill säga 9-12 år. Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga är förvisso 

anpassad till en yngre publik, men av erfarenhet vet vi att 9-12 åringar läser dem. Alla 

de valda böckerna ingår i en serie av böcker. Seriernas övriga böcker analyseras inte, 

men de finns i åtanke vid analysen. 

 

3.6 Materialkritik 

Det resultat som presenteras i analysen går inte att generalisera eftersom det enbart 

representerar ett begränsat urval av barnlitteratur och en studie med fler böcker hade 

kunnat ge ett mer övergripande resultat.  

 

Eftersom maktförhållanden mellan vuxna och barn analyseras kan valet av Harry Potter 

och De Vises Sten och Guldmysteriet tyckas vara problematiskt då karaktärernas 

föräldrar är frånvarande. Trots detta hävdar vi att böckerna går att använda eftersom 

andra vuxna är närvarande och fyller föräldrarnas funktion. Man skulle även kunna 

framföra kritik mot det faktum att vi anlägger ett historiskt perspektiv på böckerna, trots 

att det inte framgår exakt i vilken tid böckerna utspelar sig. Dock bedömer vi att urvalet 

representerar det historiska tidsspann vi söker, då böckernas handlingar utspelar sig 

mellan 1900 till 2000-talet.  

 

4 Analys  

I följande avsnitt analyseras fyra barnböcker ur ett historiskt perspektiv för att se 

huruvida diskursen gällande maktförhållanden mellan vuxna och barn representerar 

böckernas rådande samhälle. Böckerna analyseras en och en i följande ordning: Bill i 

klämman, Emil i Lönneberga, Harry Potter och De Vises Sten och Guldmysteriet. 

Diskursen gällande maktförhållanden mellan vuxna och barn i samhället analyseras ur 

tre aspekter: vuxnas närvaro, vuxnas vägledning och barns respons.  

 

4.1 Bill i klämman  

Boken Bill i klämman utgavs första gången i England 1926, under titeln William the 

Conqueror, och är skriven av Richmal Crompton. Boken publicerades första gången i 

Sverige 1929, men upplagan som analyseras utgavs 1970. Huvudkaraktären är en pojke 

som heter Bill och han är en upprorisk pojke som tillsammans med sina kamrater, ”de 
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laglösa”, stör friden i samhället. Boken speglar på ett realistiskt sätt samhället en bit in 

på 1900-talet, vilket ses i levnadförhållanden, familjestrukturer och i vuxnas syn på 

barn.  

 

4.1.1 Vuxnas närvaro  

Det finns en vuxennärvaro i boken Bill i klämman och de vuxna som analyseras är mr 

Brown, mrs Brown, Köksan och miss Montagus. Bill bor tillsammans med sin mor, mrs 

Brown, och sin far, mr Brown. I deras hus arbetar hushållerskarn Köksan och miss 

Montagus är en dam som hyr grannens hus. Alla vuxna är närvarande i Bills liv och 

försöker påverka honom på varierande sätt. Enligt Nettervik (2002) inträffade en 

betydelsefull förändring under 1940-talet då ett markant skifte skedde som bröt mot 

tidigare uppfostrande trender i barnlitteratur (2002:175). Boken Bill i klämman gavs ut 

cirka tio år innan skiftet, vilket innebär att den delvis är präglad av den äldre synen på 

barnlitteratur som främst, enligt Kåreland (2013), representerar det kravpedagogiska 

synsättet, där barn ska följa tydliga normer skapade av vuxna (21f.). Boken är dock 

även påverkad av den nya synen på barnlitteratur som uppstod i samhället under 1900-

talet, där barn skulle vara friare och vuxnas närvaro därmed blev mindre markant 

(Kåreland 2013:21f.).     

 

4.1.2 Vuxnas vägledning 

Mrs Brown vägleder Bill genom att undvika konfrontationer med honom, vilket ses i 

följande citat: ”Mrs Brown var inte i stånd att göra något. Hon bara satt och stirrade som 

förhäxad på Bill” (40). Mrs Brown är medveten om att Bill gör hyss, men hon är 

godtrogen och väljer för det mesta att tillåta Bill att göra vad han vill. Det viktigaste för 

Bills mor gällande att vägleda och påverka Bill tycks vara att han ser presentabel ut, 

vilket ses när modern säger: ” – Bill! [...] Kom genast in och tvätta dig i ansiktet och om 

händerna och borsta till håret!” (136, kursiv i original). Mrs Brown utövar inte den 

strikta uppfostran och vägledning som samhället i början på 1900-talet präglades av och 

som den äldre barnlitteraturen främst speglade, eftersom hon låter Bill göra som han 

vill. Istället representerar mrs Brown en auktoritet som brister, vilket Paulin (2012) 

menar är vanligt förekommande i modern barnlitteratur (2012:123).    

 

Hushållerskan Köksan försöker vägleda och påverka Bill genom att ge honom 

uppmaningar att lyssna på sina föräldrar och hon tycks vara den som tar moderns 
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konfrontationer med Bill. Det här kan ses i följande citat (kursiv i original): ”– Var inte 

därinne i rummet, Bill, ropade köksan […] ” (6), ”– Var inte inne i det där rummet, Bill 

[…] – Hörde du inte att jag sa att du inte fick vara inne i det där rummet, Bill?” (6f.) och 

” […] då talar jag om för din pappa när han kommer hem […] fast din mamma sa 

särskilt att du inte fick” (7). Köksans vägledning påverkar Bill när hon hotar med att mr 

Brown ska få reda på hans rackartyg. Sommer (2008) hävdar att barns identitet och 

utveckling formades inom familjens ramar före 1960-talet och att det var föräldrarnas 

roll att uppfostra barn (2008:33). Vi tolkar att Köksan försöker vägleda Bill enligt 

diskursen för maktförhållanden mellan vuxna och barn ur aspekten vuxnas vägledning 

som var rådande i början av 1900-talet, eftersom hon anser att han ska lyssna på sina 

föräldrar.  

 

Mr Brown vägleder också Bill, men på ett inkonsekvent sätt. Mr Brown är inte lika 

godtrogen som sin fru då han är medveten om att Bill gör hyss. Han tycks istället 

misstänka och beskylla Bill när något olustigt har hänt, vilket ses i följande citat: ”– Nå, 

sa han med ena ögat strängt riktat mot Bill […] vad har han haft för sig nu?” (151). 

Dock konfronterar mr Brown inte alltid Bill, även om han är medveten om att Bill har 

gjort ett hyss. Ibland väljer mr Brown istället att uppmuntra upptågen, exempelvis när 

Bill har skrämt iväg en besvärlig besökare, vilket ses i följande exempel: ”– Det är bäst 

du går in och ber mr Falkner om ursäkt och säger att det var ett misstag. […] Men mr 

Falkner hade farit sin väg […] Nåja, det kan inte hjälpas. Han stack till Bill en slant och 

gick in” (66f.). Därmed tolkar vi det som att mr Brown undviker att beskylla och 

konfrontera Bill när det gynnar honom, vilket gör att mr Brown enbart delvis speglar det 

tidiga 1900-talets rådande diskurs för maktförhållanden, ur aspekten vuxnas vägledning. 

Kåreland (2015) hävdar att auktoritära och moraliska inslag fortfarande var synliga i 

barnlitteratur i början av 1900-talet, men samtidigt uppkom litteratur där barns intressen 

blev viktigare (2015:35ff.). Mr Brown försöker uppfostra Bill, men samtidigt tillåter 

han Bill fatta egna beslut av egoistiska skäl vilket leder till att Bill blir självständig.  

 

Miss Montagus försöker vägleda och påverka Bill genom att påpeka hur barn bör 

uppföra sig och genom att tillrättavisa honom. När miss Montagus möter Bill första 

gången anser hon att han är en ouppfostrad pojke, vilket ses i följande citat: ”– Din 

framfusiga lilla pojkspoling! […] Ge dig iväg! Hoppa ner därifrån!” (135). När Bill 

senare leker i sin trädgård råkar han skjuta över leksaker på miss Montagus trädgård och 
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som straff vägrar hon lämna tillbaka sakerna. När Bill ber om att få hämta leksakerna 

svarar hon: ” – Nej det får du inte, din lilla ohyfsade lymmel […] Jag har samlat ihop 

dem, och jag behåller dem. Hoppa ner!” (144, kursiv i original). Miss Montagus 

representerar den rådande diskursen för maktförhållanden ur aspekten vuxnas 

vägledning, då hon anser sig ha rätten att uppfostra Bill. Paulin (2012) menar att 

barnlitteratur speglar de tankar och den syn man har på barn i samhället under 

litteraturens aktuella samtid (2012:37). Sommer (2005) hävdar att den strikta synen på 

barn och uppfostran under tidigt 1900-tal skiljer sig markant från nutida synen på barn 

(2005:35). Därmed tolkar vi att miss Montagus vägledning speglar sin tids auktoritära 

syn på barn, då boken är skriven på 1930-talet. 

 

4.1.3 Barns respons 

Bills respons på vuxnas närvaro och vägledning påverkas av synen han har på 

vuxenvärlden. I boken uttrycker Bill sitt missnöje med att vuxna försöker bestämma 

över honom, vilket ses i följande exempel: ”Det knorrades dovt över denna omänskliga 

grymhet. – Typiskt för stora människor, sa Bill bittert” (23) och ” […] ingen i hela 

världen hade en så hårdhjärtad familj som han. Det skulle vara rätt åt dem om han gav 

sig iväg […] och aldrig kom hem mer” (77). Trots Bills motvilja mot vuxna tycks hans 

respons främst bero på den vuxnes kön, vilket ses i kommande citat: ”Erfarenhet hade 

lärt honom att kvinnor visserligen kan vara mycket otrevligare. Strängt taget hade han 

hellre velat ha en man där. Det var liksom rejälare med män…” (133). Genomgående i 

boken uttrycker Bill sitt missnöje mot vuxna, men framförallt mot kvinnor.  

 

Den första kvinna vars närvaro och vägledning som Bill väljer att ignorera är 

hushållerskan Köksan. När Köksan påminner Bill om att hans mor har sagt åt honom att 

han inte får vara inne i ett rum besvarar han henne på följande sätt: ”Bill räckte ut 

tungan i riktning mot rösten. Mer brydde han sig inte om den […] – Jag kan väl inte 

höra vad folk ropar i köket heller!” (6f.). Först när Köksan hotar att berätta för mr 

Brown att Bill ignorerar mrs Browns regler lämnar han rummet, vilket visar att Bill har 

mer respekt för män än kvinnor. Den andra kvinnan vars närvaro och vägledning Bill 

ignorerar är hans mor. Bill utnyttjar moderns godtrogenhet och rädsla för konfrontation, 

vilket ses i följande två citat när han har utfört ett hyss: ”Han märkte att det började bli 

dags för en förklaring […] Han hörde modern ropa på honom, men han [...] lät mrs 

Brown utkräva en förklaring av de andra […] ” (127) och när modern säger: ”Jag ville 
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fråga Bill mer, men han läser läxor och jag ville inte störa honom” (129). Även om Bill 

har gjort ett hyss lyckas han undvika mrs Browns frågor genom att skylla ifrån sig, 

låtsas läsa sina läxor eller ge dylika bortförklaringar.  

 

Den tredje kvinna vars närvaro och vägledning Bill ignorerar är miss Montagus. Även 

om miss Montagus lyckas ta Bills leksaker respekterar han inte hennes förbud mot att ta 

tillbaka dem då han väljer att bryta sig in hos henne. Miss Montagus upptäcker Bill när 

han är på väg ut med sakerna, men hon tror att Bill är en inbrottstjuv. Miss Montagus 

ljuger ihop en hemsk historia om inbrottet och när Bill avslöjar att det var han som tog 

sakerna tillåter hon Bill att hämta dem i rädsla för att någon ska upptäcka sanningen. 

Det här ses i följande citat: ”Och pojken såg menande på henne […] Fortfarande med 

ögonen på henne drog han upp en handfull pilar ur fickan […] Ur den andra fickan tog 

han tre bollar […] – V– var fick du tag i det där? […] Inne i erat hus […] Kommer ni 

inte ihåg det? […] Och om dina pilar eller någonting annat hamnar här inne, så får du 

gärna komma och hämta dem” (158f.). Citatet påvisar Bills bristfälliga respekt och 

övertag över vuxna då han överlistar miss Montagus genom att han bryter sig in och tar 

tillbaka sina saker.   

 

Den man vars närvaro och vägledning som har störst påverkan på Bill är mr Brown. När 

Bill säljer faderns saker till en secondhandaffär under en lek får han panik när han inser 

att mr Brown kommer kunna se sina ägodelar, vilket ses i följande citat: ”Tanken att de 

skulle få syn på sina käraste tillhörigheter […] var ohygglig.” (100). Bills respekt för 

fadern visas i citatet då vi tolkar det som att han är rädd för de konsekvenser hysset kan 

medföra. Ett annat exempel på Bills respekt för fadern är när Bill spelar sjuk för att 

slippa gå till skolan. Då kallar mr Brown på doktorn eftersom han vet om att Bill inte är 

sjuk på riktigt. Mr Browns iakttagelse leder till att Bill ger upp snabbt eftersom doktorn 

hotar med operation. Det här ses när Bill säger: ” – Nu kan jag tala, sa han och såg 

häpen ut. Så konstigt! Jag kan tala alldeles vanligt. Det bara kom!” (74). Båda citaten 

stödjer påståendet om att Bill har större respekt för fadern än andra vuxna.  

 

Sommer (2008) påtalar att kärnfamiljens uppbyggnad förändrades på 1960-talet genom 

att kvinnan tilläts arbeta utanför hemmet (2008:31ff.). Eftersom Bill i klämman skrevs 

innan 1960-talet anser vi att det är möjligt att Bills brist för respekt mot kvinnor kan 

kopplas till synen på den traditionella kärnfamiljen där fadern skulle försörja familjen 
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och därigenom blev den starka auktoriten. Det finns kopplingar mellan 

maktförhållanden och kön i boken, dock finns inte utrymme i studien att diskutera 

vidare Bills respons på vuxnas närvaro och vägledning ur ett genusperspektiv.   

 

Bills respons på vuxnas närvaro och vägledning speglar inte den rådande diskursen i 

samhället för maktförhållanden mellan vuxna och barn i början av 1900-talet. 

Responsen präglas av humor och upprorslust, vilket inte är vanligt i äldre barnlitteratur 

(Kåreland 2015:37f.). Paulin (2012) hävdar att maktförhållanden mellan vuxna och barn 

kan skifta om den vuxna inte visar auktoritet (2012:123). Då vuxenkaraktärerna i boken 

till stor del inte visar någon auktoritet blir förhållandet omvänt och Bill tar kommandot.  

 

4.2 Emil i Lönneberga  

Emil i Lönneberga är skriven av Astrid Lindgren och utgavs år 1963. Bokens 

huvudkaraktär är en liten pojke som heter Emil. Han är busig och utför hyss vilket 

stundvis sätter hans familj i besvärliga situationer. Det är svårt att definiera vilka 

maktförhållanden gällande vuxnas närvaro, vägledning och barns respons boken speglar 

då boken reflekterar ett annat samhälle än när den skrevs. Dock kan boken tolkas spegla 

ett tidigt 1900-tal, trots att den skrevs på 1960-talet, eftersom Emil lever på en gård utan 

vidare moderna tekniker och familjen har en piga och en dräng. 

 

4.2.1 Vuxnas närvaro  

I boken finns vuxenkaraktärer som är närvarande och har olika inflytande och makt över 

Emil och de presenteras i följande citat: ”Emil […] bodde på gården Katthult i 

Lönneberga by i Småland med sin pappa, som hette Anton Svensson, och sin mamma, 

som hette Alma Svensson, och sin lilla syster Ida (8)” och ” […] en dräng, som hette 

Alfred, och en piga, som hette Lina” (9). I boken finns därmed fyra  vuxna som 

representerar olika sorters närvaro och de är urvalet för analysen. Emils far Anton och 

Emils mor Alma är närvarande i Emils liv och uppväxt. Anton arbetar på gården och 

Alma sköter hemmet och gården och de försöker påverka Emils agerande på olika sätt. I 

Emils närhet finns även pigan Lina och drängen Alfred. Deras arbete på gården är att 

sköta hushållssysslor och gårdssysslor, men de har också närkontakt med Emil.  

 

Vuxnas närvaro och kärnfamiljen var betydelsefull i samhället under det tidiga 1900-

talet (Langsted och Sommer 1992 refererad i Sommer 2008:33) och auktoritära och 
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moralistiska inslag existerade fortfarande i barnlitteratur (Kåreland 2015:37f.). Vi tolkar 

det som att boken delvis speglar den rådande diskursen för maktförhållanden, ur 

aspekten vuxnas närvaro, i samhället under tidigt 1900-tal. I Emil i Lönneberga 

förekommer kärnfamiljen och vuxna är närvarande för att fostra Emil, men de vuxna är 

inte konsekventa och framgångsrika ur ett uppfostringsperspektiv. Kåreland (2013) 

menar att vuxnas närvaro blir mindre markant i modern barnlitteratur (2013:26f.), vilket 

vi uppfattar sker i boken då Emils närvaro är mer framträdande än de vuxnas.  

 

4.2.2 Vuxnas vägledning   

Emils far uppskattar inte att Emil utför hyss, men på grund av Antons frånvaro och syn 

på pengar brister hans försök till att vägleda Emil. I flera scener lämnar Emils far Emil 

ensam och i frånvaron utför han hyss. Att pengar är viktigare för Anton än Emils 

uppförande ges exempel på när Emils huvud fastnar i en soppskål. Emil lyckas slå 

sönder skålen innan en doktor hinner hjälpa honom och därmed behöver familjen inte 

betala doktorn. Anton uppmuntrar då Emil genom att ge honom pengar och godsaker, 

trots att skålen gick sönder och familjen förlorade pengar. Kåreland (2013) hävdar att i 

den äldre litteraturen var det de vuxna som skulle vägleda barn (2013:157), vilket Anton 

inte gör. Istället speglar Antons vägledning den rådande diskursen för maktförhållanden 

som uppstod i samhället på 1940-talet och som påverkade synen på barn i barnlitteratur. 

Nettervik (2002) hävdar att barnlitteratur på 1940-talet bröt mot tidigare uppfostrande 

tendenser (2002:175) och humor och upprorslust blev två viktiga inslag (Kåreland 

2015:37f.). Vi tolkar det som att Emils far är ett resultat av den friare typen av 

barnuppfostran som uppkom under efterkrigstiden, som även avspeglas i barnlitteratur, 

där man faktiskt fick lov att driva med vuxna och deras auktoritet. 

 

Emils mor Alma vägleder Emil till att göra hyss när hon sympatiserar med Emil istället 

för att ta ansvar för honom och ett exempel på moderns välvilja ses i fölande citat: ”’Jag 

tror det blir ett roligt och bra kalas det här’, sa Emils mamma till Lina […]. ’Ja, men 

vore det inte säkrast att låsa in Emil först som sist’, undrade Lina” (36), och ”Emils 

mamma tittade förebrående på henne men sa inget” (38). Alma bör förutspå ett 

kommande hyss inför det rådande kalaset, men väljer att ignorera det då hon anser att 

Emil är en god pojke innerst inne. Emils mor försöker endast styra Emil när det handlar 

om att se representativ ut, vilket vi ser när Emil fastnar med huvudet i en soppskål och 

de måste fara till doktorn: ”Emil skulle snyggas till, han måste tvättas och få på sig 
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bästa kläderna. Kamma honom kunde man ju inte göra och inte ens tvätta örona på 

honom, fast det så väl behövdes” (15f.). Man går inte iväg till doktorn utan att vara fin, 

menar Emils mor. Almas vägledning speglar en modern diskurs för maktförhållanden 

mellan vuxna och barn, ur aspekten vuxnas vägledning. Trots att hon försöker vägleda 

Emil till att se presentabel ut tillåter hon Emil att bete sig som han vill. Under 1940-talet 

skapades ett intresse för friare uppfostran i samhället som avspeglades i barnlitteratur 

vilket vi tolkar det som att Alma, så som Anton, till stor del representerar.   

 

Pigan Lina har störst önskan om att vägleda Emil till att avstå hyss. Hennes karaktär kan 

se Emil från ett utanförperspektiv av den anledningen att hon inte är hans moder, 

eftersom det kan anses vara enklare att se brister hos barn som inte är ens egna. Lina 

förutspår Emils hyss och hade Lina haft någon makt att vägleda Emil hade flera hyss 

aldrig inträffat. Lina representerar synen på vuxnas vägledning av barn i samhället 

under tidigt 1900-tal, men då det finns en makthierarki även bland vuxna i boken har 

Lina ingen möjlighet att vägleda Emil.  

 

Drängen Alfred har en kamratrelation till Emil, vilket ses i följande citat: ”Alfred […] 

han tyckte om barn. Särskilt Emil. Emil gjorde hyss och var en illbatting, men det 

struntade Alfred i. Han tyckte om Emil ändå, och han hade snickrat en fin träbössa åt 

honom” (67). Alfred uppmuntrar Emils beteenden, trots att Emil inte visar respekt mot 

vuxna. Ytterligare ett exempel på Alfreds uppmuntran är när han ska åka till Hultsfred. 

Emil vill gärna följa med, men det får han inte för sina föräldrar. När Emil ändå åker till 

Hultsfred och Alfred ser honom blir han glad och ger inte Emil några tillrättavisningar 

för sitt agerande, trots att han inte löd sina föräldrar. Det kan tolkas som att Alfred 

vägleder Emil för att roa och gynna sig själv och inte för att fostra honom. Kåreland 

(2013) hävdar att vuxna sågs som stöd åt barn att följa vuxenvärldens normer och regler  

i samhället i början av 1900-talet (2013:21f.). Alfreds och Emils vänskap är inte 

önskvärt ur ett fostranperspektiv då maktförhållandet kan ändras så att makten går från 

den vuxne till barnet, vilket Paulin (2012) påpekar (2012:123). Även Sommer (2005) 

menar att om vuxna blir vän med ett barn förlorar de en del av sin auktoritet till barnen 

(2005:79f.). Vi tolkar det som att Alfred förlorar sin auktoritet gentemot Emil då han 

värderar deras vänskap högre än att tillrättavisa Emil.  
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4.2.3 Barns respons 

Emils respons på vuxnas närvaro och vägledning är att ignorera dem. Boken inleds med 

att förklara följande: ” […] huvudsaken var att Emil fick som han ville, det var han noga 

med. Framför allt fick det inte bli som hans mamma ville” (6). Följande citat visar  också 

Emils respons på vuxnas närvaro och försök till vägledning:  

 

”En gång en jul försökte hon få Emil att äta stuvade skärbönor, eftersom det är så nyttigt 

med grönsaker, men Emil sa nej. ’Tänker du aldrig äta några grönsaker’, frågade hans 

mamma. ’Jo’, sa Emil. ’Riktiga grönsaker’. Och så gick han […] och satte sig bakom 

julgranen och började knapra på den. Men han tröttnade snart, för det stacks i munnen. Så 

där envis var Emil. Han ville bestämma över mamma och pappa och hela Katthult och helst 

över hela Lönneberga, men det gick inte Lönnebergaborna med på” (6f.). 

 

Emils beteende visar att han inte har respekt för vuxna och vi uppfattar att det är de  

vuxnas frånvaro av närvaro och vägledning som styr Emils respons. De vuxna påverkar 

inte Emil till att avstå från hyss, vilket Emil tycks tolka som en uppmuntran till att 

fortsätta utföra sina rackartyg. Därmed skiftar maktförhållandet och barnet tar över 

makten, vilket Paulin (2012), hävdar uppstår när vuxna har en bristfällig auktoritet 

(2012:123). Boken följer inte den rådande diskursen för maktförhållanden i samhället ur 

aspekten barns respons som speglas i barnlitteratur i början av 1900-talet. Istället 

representerar Emils respons ett modernt samhälles barnsyn där barnet agerar 

självständigt och ifrågasätter auktoriteter, vilket även synliggörs i modern barnlitteratur.  

 

4.3 Harry Potter och De Vises Sten   

Boken Harry Potter och De Vises Sten utkom i England 1997 under titeln Harry Potter 

and the Philosopher's Stone. Boken är skriven av J.K Rowling och året 1999 gavs den 

ut på svenska för första gången. Bokens huvudkaraktär är en pojke som heter Harry och 

han upptäcker att han har magiska krafter. Tillsammans med sina kamrater på skolan 

Hogwarts utforskar Harry sin nyfunna magiska värld. Boken utspelar sig både i en 

realistisk och i en magisk värld, men något bestämt årtal anges inte. Boken speglar ett 

samhälle under den senare delen av 1900-talet, eftersom kännetecknen så som bilar, 

moderna hus och andra nutida attribut pekar på en tid från 1980-talet till början av 

2000-talet.  
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4.3.1 Vuxnas närvaro  

Vuxennärvaro förekommer i boken Harry Potter och De Vises Sten. Urvalet består av 

Petunia, Vernon, Hagrid, McGonagall och Dumbledore. Då Harrys föräldrar avled när 

han var ett spädbarn blev han placerad hos sin mosters familj, vilka består av mostern 

Petunia och morbrodern Vernon. När Harry ska börja på skolan Hogwarts för häxor och 

trollkarlar får han hjälp att förbereda sig av skolans skogsvaktare Hagrid, som senare 

blir hans vän. På Hogwarts träffar Harry även professorn McGonagall och rektorn 

Dumbledore. Alla vuxenkaraktärer nämnda ovan är aktivt närvarande i boken och 

påverkar Harrys liv och agerande på olika sätt.   

 

Vuxnas närvaro i modern barnlitteratur har enligt Kåreland (2013) påverkats av 

begreppet ”det kompetenta barnet” som uppstod på 1960–70-talet. Begreppet innebär att 

barn inte enbart styrs av vuxenvärlden, vilket leder till att vuxna får en mindre 

framträdande roll (2013:26f.). De vuxnas närvaro i Harry Potter och De Vises Sten 

speglar den historiska samtid som boken är skriven i. I boken förekommer kärnfamiljer, 

men Harry är ingen del av dem. De vuxnas närvaro är heller inte lika framträdande som 

Harrys närvaro. I nutida barnlitteratur finns dock en paradox, hävdar Nettervik (2002), 

vilket innebär att det är problematiskt att ge fiktiva barn för mycket frihet, eftersom 

vuxna måste ta ansvar för barn (2002:11). Harry Potter-böckerna kan tolkas spegla det 

paradoxala förhållandet för vuxnas närvaro i modern barnlitteratur, eftersom Harry trots 

sin självständighet inte hade klarat sig utan vuxnas närvaro.  

 

4.3.2 Vuxnas vägledning 

Petunia och Vernon, mrs och mr Dursley, försöker vägleda och påverka Harry genom 

att bestämma hur han ska se ut och bete sig mot dem och andra människor. För Dursleys 

är det betydelsefullt att uppfattas som en vanlig familj, vilket ses i följande exempel: 

”Mr och mrs Dursley […] var med rätta stolta över att kunna säga att de var helt 

normala” (11). Dursleys är rädda för att Harry ska växa upp och utöva magi som hans 

föräldrar gjorde, vilket är något de anser är onormalt och motbjudande. Hur Dursleys 

vägleder Harry ses i följande citat: ”’Upp med dig […] Nu med detsamma!’” (31), 

”’Kamma dig!’” (33) och ”’Jag varnar dig […] om du hittar på några konstigheter […] 

så får du stanna i det där skrymslet från och med nu ända till jul’” (37). Petunia och 

Vernon fostrar Harry med hårda medel, då de anser att han på så vis kommer förbli 

normal. Familjen Dursley gestaltar inte det sena 1900-talets rådande diskurs för 
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maktförhållanden ur aspekten vuxnas vägledning. Kåreland (2015) menar att vuxna får 

en mindre framträdande roll i nutida barnlitteratur (2015:39) där barns beteenden styrs 

av deras behov och inte av vuxnas (Kåreland 2013:21f.), vilket speglar det moderna 

samhällets syn på barn. Enligt Kåreland (2013) speglar äldre barnlitteratur ett 

kravpedagogiskt synsätt där barn ska följa tydliga normer och regler skapade av vuxna 

(2013:21f.). Vi tolkar det som att familjen Dursleys behandling av Harry är ett försök 

till att forma honom inom deras familjeramar och deras tydliga vägledning med ett 

uppfostrande syfte representerar ett äldre samhälles syn på vuxnas vägledning av barn.  

 

Hagrid försöker vägleda Harry genom att upprätthålla skolregler och genom att inte 

avslöja skolans hemligheter. Dock lyckas inte Hagrid med sitt uppdrag då han bryter 

mot skolans regler och talar om skolans mysterium. Följande citat visar hur Harry efter 

övertalning får Hagrid att avslöja en hemlighet: ”’Ni håller väl inte på å letar efter 

Nicolas Flamel fortfarande, va? […] [K]om å hälsa på mej lite senare […] de e inte 

meningen att eleverna ska veta om de […] ’” (284f.). Citatet visar Hagrids oförmåga att 

bevara hemligheter och Hagrids avsaknad av vägledningsförmåga tillåter Harry att vara 

”det kompententa barnet” som styrs av sina behov och inte av vuxenvärldens. Vi tolkar 

det som att Hagrid skildrar det moderna samhällets rådande diskurs för 

maktförhållanden ur aspekten vuxnas vägledning. Sommer (2005) menar att vuxna 

förlorar en del av sin auktoritet när de är vän med barn (2005:79f.), vilket vi uppfattar 

inträffar vid Hagrids vägledning. Hagrid är inkapabel att bevara hemligheter och 

upprätthålla regler, eftersom Harry blir hans vän.  

 

Professor McGonagall vägleder Harry, men till skillnad från Hagrid upprätthåller hon 

skolans regler och går inte att övertala. Rättvisa och regler är viktigt för professor 

McGonagall och hon vägleder Harry genom tillsägelser och straff, trots att de tillhör 

samma elevhem. När Harry är uppe efter läggdags tillrättavisar McGonagall honom och 

hans vänner genom att ge dem straffkommendering och ta poäng från deras elevhem, 

vilket synliggörs i följande citat: ”Ni får straffkommendering […] och femtio poäng 

kommer att dras av för Gryffindor.” […] ”’Femtio poäng för var och en’ […] ” (302f., 

kursiv i original). Dock bryter McGonagall mot sin vägledning präglad av rättvisa och 

regler enstaka gånger när hon uppmuntrar Harry att ignorera skolans bestämmelser. När 

Harry flyger en kvastkäpp, trots att han är för ung, uppmuntrar hon honom genom att 

låta Harry vara med i skolans kvastkäppslag, vilket ses i följande citat: ” […] ’Wood – 
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jag har hittat en Sökare åt dig’ […] ’Pojken är en naturbegåvning. Jag har aldrig sett nåt 

liknande’ […] ” (190). När McGonagall beskriver Harrys begåvning för lagkaptenen 

och låter honom vara med i laget bryter hon mot sin egen auktoritära vägledning.  

McGonagalls vägledning representerar hur vuxna kan förhålla sig till barn både i ett 

äldre och i ett nutida samhälle. Hon vill upprätthålla regler och normer som Harry bör 

anpassa sig till, vilket Kåreland (2013) nämner speglar ett äldre samhälles syn på 

vuxnas vägledning (2013:21f.). Samtidigt ger McGonagall Harry stor frihet, vilket 

istället speglar det moderna samhällets syn på vuxnas vägledning.  

 

Rektorn Dumbledore vägleder och påverkar också Harry. Dumbledore har störst makt 

på skolan och han förespråkar regler, vilket ses i följande citat: ”’ […] Nybörjarna bör 

lägga märke till att skogen på området är förbjuden mark […] Och till sist måste jag tala 

om för er att i år är tredje våningens korridor på höger sida förbjudet område […] ’” 

(160). Dumbledore bekräftar sin makt som rektor genom att förklara skolans 

övergripande regler för de nykomna eleverna. Dock tycks reglerna inte gälla alla elever 

då Dumbledore vägleder Harry genom att uppmuntra honom att bryta skolans regler och 

upptäcka skolans hemligheter. Flertal gånger i boken skapar Dumbledore 

förutsättningar för Harry att lyckas med sitt äventyr. Exempelvis lämnar Dumbledore ett 

anonymt paket till Harry med en osynlighetsmantel, vilket han först berättar i slutet av 

boken för Harry, vilket ses i följande citat: ”’Å, din pappa råkade lämna den i mitt 

förvar och jag tänkte att du kanske skulle tycka om den […] ’Användbara saker det där 

[…]’” (368). Harry är inte medveten om Dumbledores vägledning, då han exempelvis 

inte visste om att det var Dumbledore som gav honom manteln. Dumbledores 

vägledning speglar det sena 1900-talets, alternativt det tidiga 2000-talets, rådande 

diskurs för maktförhållanden ur aspekten vuxnas vägledning. Dumbledore är 

närvarande, men han tillåter samtidigt Harry att utvecklas självständigt. Enligt 

Nikolajeva (2004) är vuxna skyldiga att vara närvarande för att ta ansvar över barn i 

modern barnlitteratur (2004:19), vilket vi tolkar det som att Dumbledore gör. 

 

4.3.3 Barns respons 

Harry visar varierande respons på vuxnas närvaro och vägledning i boken främst 

beroende på hans relation till den vuxne. Harrys respons delas därav upp efter huruvida 

han har en dålig, god eller obefintlig relation till den vuxne.  
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Harry har sämst relation till familjen Dursley. Harry ogillar mrs och mr Dursley då de 

beter sig illa och orättvist mot honom, men vet att i slutändan att det är bäst att lyda 

dem, vilket ses i följande citat: ”Kom inte med några frågor – det var första regeln för 

ett lugnt liv hos Dursleys” (33, kursiv i original). Harry väljer att lyda Dursleys order 

eftersom han är medveten om att han blir straffad om han inte gör det. Den vuxne som 

Harry däremot har en god relation till är Hagrid. I början av boken är de främlingar, 

men under bokens gång utvecklar de en vänskap. Harry har förvisso respekt för Hagrid, 

men han vågar säga emot honom eftersom Hagrid bryter mot regler och kommer med 

tomma hot. Harry kan sägas utnyttja Hagrid för att få mer information, istället för att 

låta sig vägledas av honom.   

 

Harry har en obefintlig relation till professor McGonagall och rektor Dumbledore. Även 

om professor McGonagall är Harrys lärare hinner han inte utveckla en relation till henne 

under seriens första bok. Harry respekterar McGonagall, dock lyssnar han inte 

konsekvent på hennes vägledning. Harry har även en obefintlig relation till Dumbledore 

då de möts först i slutet av boken. Harrys respons på Dumbledores vägledning är att han 

gör det som Dumbledore har tänkt, utan att vara medveten om det.  

 

Harrys respons på vuxnas närvaro och vägledning speglar den rådande diskursen för 

maktförhållanden i dagens samhälle vad gäller hur barn svarar på vuxnas närvaro och 

vägledning. Enligt Nikolajeva (2004) skildras barn i modern barnlitteratur som 

kompetenta och till stor del oberoende av vuxenvärldens beslut (2004:17f.). Vi tolkar 

det som att Harry delvis ger den respons på de vuxnas närvaro och vägledning som de 

vill ha, men samtidigt kan Harry tänka sig att gå emot alla vuxnas vägledning, 

oberoende på deras relation, vilket ses i följande citat när Harrys ärkefiende har utmanat 

honom på natten: ”Det fanns en mycket stor risk att Filch eller mrs Norris skulle 

upptäcka dem, och Harry kände att han utmanade ödet genom att bryta mot en skolregel 

till på en och samma dag […] det här var hans stora chans att besegra Malfoy […] Han 

kunde inte missa den” (194). Citatet visar att Harry är medveten om att han bryter 

skolans regler, men då han känner att han måste stå upp mot Malfoy, som kan sägas 

representera det onda, gör han det ändå. Harry kan ses som ”det kompetenta barnet” 

eller som en barnhjälte. Harry strävar inte efter att bryta vuxnas normer och regler, utan 

drivs av att upptäcka sin nyfunna magiska värld och av att kämpa för att rättvisan ska 

segra. Nikolajeva (2004) förklarar att fiktiva barn i modern barnlitteratur ofta bryter mot 
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en auktoritet för att kunna agera fritt under en bestämd tidsperiod (2004:17f.), vilket vi 

tolkar att Harry gör.  

 

4.4 LasseMajas detektivbyrå - Guldmysteriet  

LasseMajas detektivbyrå Guldmysteriet av Martin Widmark är utgiven 2006. 

Huvudkaraktärerna i boken är Lasse och Maja och tillsammans har de en detektivbyrå 

med en polismästare och berättelsen utspelar sig i vår tid (2000-talet).  

 

4.4.1 Vuxnas närvaro 

Vuxennärvaron kan i Guldmysteriet beskrivas som relativt avskalad eftersom Lasses 

och Majas föräldrar inte är närvarande. Istället är det polismästaren Randolf Larsson 

och tre tjuvar som är närvarande. Tjuvarna är enbart en del av bokens detektivgenre och 

speglar inte den närvaro och vägledning gällande maktförhållanden mellan vuxna och 

barn som vi undersöker. Därför analyseras endast polismästarens närvaro och 

vägledning, inte tjuvarnas. Vi finner även att det är polismästarens karaktär som tillåter 

existensen av Lasses och Majas detektivbyrå.   

 

Avsaknaden av föräldrar i boken stämmer överens med vuxnas närvaro i modern 

barnlitteratur, då Kåreland (2013), menar att vuxna fick en mindre framträdande roll i 

barnlitteraturen efter 1960–70-talet (2013:26f.). När vi analyserar huruvida diskursen 

för maktförhållanden ur aspekten vuxnas närvaro stämmer överens med det samhälle 

boken speglar gör vi även kopplingar till Nikolajevas diskussion. Nikolajeva (2004) 

menar att på ett plan är barn i modern barnlitteratur fritt och kompetent, men på ett 

annat plan är barn paradoxalt nog beroende av vuxnas närvaro (2004:19). Randolf är en 

konstant närvarande vuxen som till viss del låter barnen agera fritt, men under ett 

vakande öga.  

 

4.4.2 Vuxnas vägledning 

Polismästaren är den konstanta variabeln i LasseMajas detektivbyrå. Randolfs 

vägledning är tvetydig då han vägleder barnen till att delta i fallet, men samtidigt låter 

han dem att ta kommandot i utredningen. I början av boken presenterar polismästaren 

Lasse och Maja som ”hans assistenter” och säger att: ”De har hjälpt mig att lösa många 

knepiga fall” (25). Presentationen ger läsaren en hänvisning om att barnen är 

polismästarens hjälpredor och att det är polismästaren som vägleder och guidar barnen 
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för att komma fram till lösningar. Senare i boken är det dock polismästaren som är i 

behov av hjälp från Lasse och Maja, vilket ses i följande citat: ”Det är en tidig morgon 

dagen efter, och Lasse och Maja kommer cyklande i full fart mot banken. Polismästaren 

har ringt och väckt dem. ’Guldet är borta!’ hade han skrikit i telefonen” (32). 

Polismästaren ringer direkt till Lasse och Maja för att få hjälp och han vägleder barnen i 

den aspekten att han kopplar in dem på ett viktigt fall.   

 

När Lasse och Maja anländer till brottsplatsen utspelas följande scen: ” – Allt guld är 

borta! stönar polismästaren. – Men hur har det gått till? frågar Lasse. Polismästaren […] 

säger: – Jag vet inte. Jag har ringt till poliscentralen och informerat om det som har 

hänt. Det här är mycket allvarligt ” (32f.). Citatet ovan tyder på att polismästaren inte 

har någon aning om hur han ska lösa fallet. Ju längre in i boken vi kommer desto mer 

tycks polismästaren luta åt att det är barnen som ska lösa fallet, inte han. Ännu ett 

exempel på polismästarens inkompetens som vägledande vuxen ses i följande citat: ” – 

Jag förstår ingenting. Valvet är tomt, guldet är borta och kamerorna har inte registrerat 

någonting!” (34f.) och ” – Det här är verkligen ett mysterium, säger polismästaren. Hur 

i hela världen har guldet kommit ut från ett låst kassavalv som bevakas av en 

övervaknings-kamera?” (41). Polismästarens oförmåga att avsluta fallet leder till att 

barnen måste vara de som finner guldet.    

 

Polismästaren Randolf är ett exempel på hur vuxnas vägledning skildras i modern 

barnlitteratur, vilket i sin tur speglar samhällets syn på maktförhållanden mellan vuxna 

och barn. Han ger barnen möjlighet att agera självständigt, vilket Nikolajeva (2004) 

hävdar är vanligt i modern barnlitteratur (2004:17ff.). Randolf kan anses utnyttja sin 

maktposition för att vägleda barnen på ett sätt som gynnar honom och hans karriär. Vi 

tolkar Randolf som en inkompetent vuxen, girig nog att låta barnen få tillgång till fallet, 

för att sedan få glänsa när Lasse och Maja löser det. Paulin (2012) menar att 

barnboksförfattare ofta försöker beskriva och förmedla maktförhållanden mellan vuxna 

och barn som finns i verkligheten, genom att ifrågasätta det i barnlitteraturen 

(2012:117). Randolfs vägledning kan sägas spegla synen på vuxnas beteenden i 

verkligheten. Även om barnen kan betraktas som fria utnyttjar den vuxne sin 

maktposition och behåller därmed sin status.  
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4.4.3 Barns respons 

En bild av Lasses och Majas respons ges i följande citat: ”Det är en tidig morgon dagen 

efter, och Lasse och Maja kommer cyklande i full fart mot banken” (32). Lasse och 

Maja svarar direkt på polismästarens samtal om det försvunna guldet och de har bråttom 

fram på plats. De kritiserar inte polismästarens oförmåga att lösa fallet, istället tar Lasse 

och Maja över polismästarens ansvar. Tillåtelsen att utreda fallet är gynnsam för deras 

detektivbyrå och karaktärsutveckling. Genom samtycket från polismästaren vänds 

därmed maktförhållandet från vuxen till barn.  

 

Lasses och Majas respons på vuxnas närvaro och vägledning speglar det tidiga 2000-

talets diskurs för maktförhållanden. Kåreland (2013) menar att modern barnlitteratur 

styrs av barns behov och inte av vuxnas (2013:21f.). Då barn i barnlitteratur inte är 

beroende av vuxna på samma sätt som i verkligheten (Nikolajeva 2004:17f.) ges 

huvudkaraktärerna Lasse och Maja större möjlighet till frihet. Barnen är ute på äventyr 

utan sina föräldrar och de får ta del av vuxenvärlden trots att de är barn, vilket kan 

kopplas till ”det kompetenta barnet”. Lasse och Maja kan betraktas som fria och 

kompetenta barn och de representerar vår tids rådande diskurs gällande 

maktförhållanden mellan vuxna och barn vilken ofta avspeglas i modern barnlitteratur. 

Dock menar vi att barnens tilltro till de vuxna inte helt speglar den rådande diskursen 

för maktförhållanden ur aspekten barns respons där barn är socialt kompetenta aktörer. 

Till en början litar Lasse och Maja blint på polismästaren, vilket vi tror kompententa 

barn inte gör. Barnen bör ha mer insikt om att alla vuxna inte har goda avsikter och 

därmed borde Lasse och Maja ifrågasatt polismästarens intentioner.  

 

4.5 Sammanfattning av analys 

Nedan ges en sammanfattning av analysen utifrån de två frågeställningarna. Den första 

frågeställningen delas upp i rubrikerna ”Vuxnas närvaro och vägledning” och ”Barns 

respons”. Den andra frågeställningen sammanfattas under rubriken ”Historisk samtid”.  

 

4.5.1 Vuxnas närvaro och vägledning  

Studiens första frågeställning handlar om hur maktförhållanden mellan vuxna och barn 

skildras utifrån aspekterna närvaro och vägledning. I Bill i klämman och i Emil i 

Lönneberga finns vuxennärvaro i form av Bills och Emils föräldrar och andra 

utomstående vuxna. Vuxnas vägledning i Bill- och Emil-boken kan betraktas som 
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försök till vägledning eftersom de inte alltid lyckas vägleda barnen, trots att 

vuxenkaraktärerna använder sig av olika strategier. I Harry Potter och De Vises Sten 

och i Guldmysteriet är karaktärernas föräldrar frånvarande och därmed gestaltas 

vuxennärvaron av övriga vuxna. Vuxenkaraktärerna i böckerna använder främst en 

vägledning som tillåter Harry, Lasse och Maja att vara självständiga och fatta egna 

beslut.  

 

4.5.2 Barns respons  

Med en fortsatt utgångspunkt i den första frågeställningen skildras även 

maktförhållanden efter hur barns respons på de vuxnas närvaro och vägledning ser ut. 

Bills och Emils respons på vuxnas närvaro och vägledning innebär att de inte tar någon 

hänsyn, då båda karaktärerna till största del ignorerar vuxenvärlden och fattar beslut på 

egen hand. Harry, Lasse och Maja däremot respekterar vuxnas närvaro och vägledning. 

Dock influeras Harry inte alltid av vuxna då han fattar egna beslut när han anser att det 

är nödvändigt, medan Lasse och Majas respons alltid förhåller sig efter vuxnas närvaro 

och vägledning. 

 

4.5.3 Historisk samtid  

Studiens andra frågeställning handlar om huruvida böckerna skildrar samhällets rådande 

diskurs för maktförhållanden mellan vuxna och barn, utifrån aspekterna närvaro, 

vägledning och barns respons. Bill i klämman och Emil i Lönneberga representerar 

delvis den rådande diskursen i samhället i början av 1900-talet, men influenser från ett 

nutida samhälle ses. Harry Potter och De Vises Sten och Guldmysteriet speglar däremot 

främst diskursen i samhället under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.  

 

5 Diskussion  

I diskussionen presenteras egna tankar om maktförhållanden i relation till tidigare 

forskning, historisk genomgång samt teoretiska utgångspunkter. Avslutningsvis ges 

förslag till vidare forskning.   

 

I analysen av böckerna gällande hur diskursen för maktförhållanden mellan vuxna och 

barn tar sig uttryck i barnlitteratur presenteras följande slutsats: Bill i klämman och Emil 

i Lönneberga bryter delvis mot den rådande diskursen i samhället, medan Harry Potter 

och De Vises Sten och Guldmysteriet överlag stämmer överens med diskursen för det 
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samhälle böckerna speglar. I metodavsnittet förklaras att diskurser har en viss 

regelbundenhet och socialt fäste i samhället, men att de även kan vara personliga och 

kontextbundna (Winther Jørgensen & Phillips 2000:25). Efter att ha analyserat de valda 

texterna anser vi att barnlitteratur är progressiv eftersom den ofta speglar, för sin samtid, 

radikal diskurs för maktförhållanden mellan vuxna och barn. De fyra böckerna strävar 

efter att ge barn mer utrymme och makt gentemot vuxna än den rådande diskursen i 

samhället medger. Dock hävdar vi att slutsatsen inte ska ses som en generalisering för 

all äldre och nutida barnlitteratur, då det finns stor variation gällande diskurser som rör 

maktförhållanden mellan vuxna och barn i samhället och hur förhållandena tar sig 

uttryck i barnlitteratur.  

 

De två äldre böckerna om karaktärerna Bill och Emil kan delvis sägas bryta mot den 

rådande diskursen för maktförhållanden mellan vuxna och barn eftersom samhällets syn 

på barn under tidigt 1900-tal var under utveckling. Den vuxne skulle uppfostra barnet, 

samtidigt som barnet skulle få mer inflytande. Diskursen gällande maktförhållanden blir 

därför enligt oss tvetydlig och ifrågasatt i litteraturen (jfr Kåreland 2015:37f.). Bill i 

klämman bryter mot den rådande diskursen genom att ifrågasätta synen på 

maktförhållanden mellan vuxna och barn, då maktförhållanden var allt annat än jämlikt 

under 1930-talet då boken gavs ut (jfr Sommer 2005:235).  

 

Emil i Lönneberga bryter mot den rådande diskursen för maktförhållandet mellan vuxna 

och barn, bland annat eftersom den skrevs senare än den utspelar sig. I tidigare 

forskning och historisk genomgång beskrivs 1940-talet som ett årtionde där 

barnlitteraturens syfte förändrades (Nettervik 2002:175). Ett intresse för friare 

uppfostran växte sig starkt (Svenska barnboksinstitutet & Statens Kulturråd 1987:22f.) 

och Lindgren blev epokavgörande med ny revolutionerade barnlitteratur (Kåreland 

2013:23). Vi tror att Lindgren blev influerad av synen på samspelet mellan vuxna och 

barn i sin samtid, även om boken skildrar ett samhälle under 1900-talets början. 

Sammanfattningsvis menar vi att böckerna ifrågasätter maktförhållanden mellan vuxna 

och barn genom att ifrågasätta förhållandet i barnlitteraturen, vilket Paulin (2012) 

beskriver under avsnittet maktförhållandet mellan vuxna och barn.  

 

De moderna böckerna, om Harry, Lasse och Maja, kan sägas representera den rådande 

diskursen gällande maktförhållanden mellan vuxna och barn i samhället, under slutet av 
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1900-talet och början av 2000-talet, då förhållanden i modern barnlitteratur ser 

annorlunda ut än i äldre barnlitteratur. I modern barnlitteratur är intresset för jämlika 

maktförhållanden mellan vuxna och barn etablerat och barn representeras som 

självständiga och inte styrda av vuxenvärlden (jfr Kåreland 2015:39, Kåreland 

2013:26f. och Nikolajeva 2004:18f.). Därmed tolkar vi det som att modern 

barnlitteratur, likt den äldre, inte nödvändigtvis behöver ifrågasätta sin rådande diskurs 

för maktförhållanden. Nikolajeva (2008) hävdar att nutida barnlitteratur tänjer på 

gränserna mellan vuxna och barn och ger därmed fiktiva barn större frihet (jfr 

Nikolajeva 2004:18f.). Vi menar att författarna använder sig av fantasy och 

detektivgenren för att tänja på gränserna gällande maktförhållandet i böckerna. Genom 

en magisk värld tillåts Harry att agera självständigt på ett sätt som inte är möjligt i 

verkligheten. Även Lasse och Maja tillåts att agera självständigt då de får vara med och 

lösa ett brott, vilket inte heller hade kunnat ske i verkligheten. Sammantaget menar vi 

att författarna väljer att ta in orealistiska inslag för att kunna utmana maktförhållanden 

mellan vuxna och barn i modern barnlitteratur, så att huvudkaraktärerna får ännu mer 

frihet. I äldre barnlitteratur var författarna alltså ofta tvungna att bryta mot den rådande 

normen för att deras karaktärer skulle kunna få frihet att uppleva äventyr, men idag 

ligger barnboksförfattarna ofta i framkanten av en redan progressiv syn på barns rätt till 

frihet och jämlika villkor.   

 

Vidare är det intressant att diskutera huruvida det är önskvärt att maktförhållanden i 

barnlitteratur ska stämma överens med diskursen i det aktuella samhället eller inte. 

Gällande aspekterna vuxnas närvaro, vägledning och barns respons i verkligheten anser 

vi att det bör finnas ett samspel i maktförhållanden, där både vuxna och barn tar ansvar, 

vilket det moderna samhället kan anses representera. Det är vuxnas ansvar att vara 

närvarande och vägleda barn, men att barn i sin respons även måste få möjlighet ta 

ansvar och fatta egna beslut. I avsnittet Teoretiska utgångspunkter, om 

utvecklingspsykologi, diskuterades det att synen på barn har förändrats från tidigt till 

sent 1900-tal, eftersom normer i samhället är i ständig utveckling (jfr Sommer 

2005:235). Vi tror att barnlitteratur till viss del speglar de normer och maktförhållanden 

mellan vuxna och barn som finns i samhället då böckerna skrevs, oavsett om det anses 

önskvärt eller inte (jfr Paulin 2012:36f. och Kåreland 2013:21).  
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Vi anser dock att det inte är önskvärt att maktförhållanden i barnlitteratur enbart skildrar 

ett specifikt samhälles normer. Om barnlitteratur enbart skildrar en typ av 

maktförhållanden mellan vuxna och barn anser vi att meningen med litteraturen fallerar 

då vi tror att barn vill läsa om andra verkligheter än sin egen. Barnlitteratur tillåter barn 

att upptäcka nya världar som både kan roa och ge nya kunskaper (jfr Kåreland 

2015:37f.). Vi hävdar alltså att det inte är gynnsamt att enbart skildra ett bestämt 

samhälle och en aktuell diskurs för maktförhållanden i barnlitteratur då variation och 

uttryck blir begränsade. Som blivande lärare anser vi att det är viktigt att elever får 

tillgång till varierande barnlitteratur. I det inledande avsnittet i studien behandlas 

läroplanen för svenskämnet och Skolverket (2011) beskriver att elever ska få tillgång till 

att ”läsa och analysera skönlitteratur […] ” (2011:222). I anslutning till Lgr 11 anser vi 

att det måste finnas tillgång till olika typer av böcker för att kunna analysera och 

diskutera dem gynnsamt med sina elever. Genom att analysera barnlitteratur gällande 

maktförhållanden ur aspekterna vuxnas närvaro, vuxnas vägledning och barns respons 

ges möjlighet att diskutera hur maktförhållanden i samhället avspeglas i barnlitteratur, 

liksom hur barnlitteraturen avspeglar normerna i skolans värdegrund och det uppdrag 

gällande samspelet mellan barn och vuxna som skolan har.   

 

Slutligen ges förslag till vidare forskning gällande maktförhållanden i barnlitteratur. I 

inledningen nämns det att det inte finns utrymme att analysera ett lärande i praktiken, 

men att göra en empirisk elevundersökning angående hur barn ser på maktförhållanden i 

barnlitteratur kan vara en intressant fortsättning på studien. I avsnittet Teoretiska 

utgångspunkter under rubriken Maktförhållande mellan vuxna och barn diskuteras 

adressering. Vi anser att det vore intressant att analysera hur adressering påverkar 

maktförhållanden i barnlitteratur, eftersom tilltalet i barnlitteratur kan vända sig till både 

vuxna och barn (jfr Wall 1991 refererad i Kåreland 2013:20f.). Ett annat förslag till 

vidare forskning är att knyta an till genusperspektivet då det är intressant att undersöka 

huruvida maktförhållanden skiljer sig mellan pojkar och flickor. Avslutningsvis anser vi 

att det vore intressant att analysera fler böcker, eventuellt alla böcker i serierna, eller 

böcker från fler tidepoker. En mindre begränsad analys tror vi kan bidra till ett mer 

tillförlitligt resultat för hur maktförhållanden mellan vuxna och barn skildras i 

barnlitteratur.
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