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Abstract 
The study analyses four of Elsa Beskow´s picture books from a gender 
perspective and with character analysis as the method. The aim is to find 
out how gender is presented in the picture books and how the books reflect 
their time. The study also discusses how the books can be used in today`s 
school. The result shows that the men in the four works have the greatest 
power. They are portrayed as deciding and dominating everything. The 
character analysis also shows that they are portrayed as being surly rather 
than cheerful. The women and the girls in the works are portrayed as 
capable, caring and cautious.  
 
The school curriculum states that school should aim to ensure that all 
pupils are treated equally regardless for sex. Beskow`s works reflect the 
gender roles that prevailed around 1900, and teachers need to be aware of 
this when the works are used in school today.  
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1 Inledning 
I denna uppsats analyseras fyra av Elsa Beskows verk ur ett genusperspektiv. Elsa 

Beskows böcker har lästs av barn i flera generationer. Beskow föddes år 1874 och 

hennes verk publicerades mellan åren 1901–1940. Trots att verken är ålderstigna 

förmedlas och läses hennes texter och bilder än i både bibliotek och skolor i Sverige  

(Hammar, 2002:18).  

 

Samhället har förändrats sedan den tid Beskows verk utgavs, men de kan fortfarande 

läsas av lärare i ett pedagogiskt och ett lärande syfte. I läroplanen 2011 står det: ”I 

undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 

tider[…] ” (Skolverket 2011:222).  

 

Ett antagande som ligger till grund för denna undersökning är att böcker kan spegla 

normer och värderingar om till exempel män och kvinnor. Mäns samhälleliga position 

i relation till kvinnors var vid sekelskiftet 1900 annorlunda än idag. Barnböckerna som 

skrevs då kan antas spegla sin tids normer om genus. I dagens skola förväntas lärare 

arbeta för en jämställd verksamhet, där barn oavsett kön och ålder ska uppmuntras av 

lärare att bli självständiga individer. De bör därför inte påverkas av normer om hur 

pojkar och flickor bör vara. I läroplanen från 2011 står det att ” [s]kolan har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” 

(Skolverket 2011:8). Beskows verk kan därför tyckas förmedla motsägande 

genusnormer i relation till läroplanens budskap. Frågan blir hur man som lärare bör 

använda verken utan att eleverna blir påverkade på ett negativt sätt utifrån Beskows 

förmedlade genusroller. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv analysera vad karaktärerna i fyra av 

Elsa Beskows bilderböcker från 1901–1930 förmedlar i bild och text. Fokus ligger på 

karaktärernas kroppsspråk och vad karaktärerna säger till varandra. Verken jämförs även 

med varandra i syfte att lyfta fram eventuella likheter och skillnader. Jag undersöker 

också hur Beskows böcker speglar sin samtid genom till exempel miljöbeskrivningar, 

samt för en diskussion om hur lärare kan använda hennes verk i undervisningen.  
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Utifrån syftet ställs följande frågeställningar: 
 

• Vad berättar texterna och bilderna om könsroller? 

• Hur speglar böckerna sin samtid? 

 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs inledningsvis undersökningens centrala begrepp och teoretiska 

utgångspunkter. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning om könsroller i 

äldre barnlitteratur, följt av en kort historisk bakgrund om Elsa Beskows samtid.  

 

2.1 Genus och kön 

Birgitta Rydhagen (2013) beskriver genusbegreppet såhär: 

 
Kön (eng, sex) är benämningen på uppdelningen mellan män och kvinnor. Oftast använder vi 
ordet kön för att prata om både biologiskt och socialt kön, alltså kropparna och det sociala, alltså 
hur vi beter oss och bemöter varandra […] Begreppet genus (eng, gender) är ett försök att 
särskilja de egenskaper och framförallt relationer som inte är bundna till de biologiska, utan som 
är formade i samhället. (Rydhagen, 2013:13) 

 
Rydhagen (2013) tillägger att genus handlar om relationer och maktförhållanden mellan 

människor. Hon menar att relationer och maktförhållanden i samhället ger upphov till 

normer om hur kvinnor och män förväntas bete sig. Normerna har en mer betydande 

roll för hur människor genuskategoriseras än egenskaperna hos individerna (Rydhagen, 

2013:14).  

 

Även Anna-Karin Frih och Eva Söderberg (2010:20) betonar att begreppet genus inte 

har något med könets biologiska utformning att göra. De menar att genus handlar om 

hur människan är formad efter sin kultur och sitt samhälles sociala processer.. 

Kvinnor och män får därför olika positioner, och det är det som gör dem olika 

(Frih & Söderberg, 2010:22). Genus är ett begrepp som används bland annat i skolans 

värld. Skolans uppdrag är att arbeta för en jämlik skola där alla elever oavsett kön ska 

behandlas lika. Det är ett mål som kan vara svårt för lärare att uppnå, då de omedvetet 

kan behandla pojkar och flickor på olika sätt. Frih och Söderberg (2010) skriver att 

föreställningar om hur en man och en kvinna kan se ut har förändrats genom tiden.  
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2.2 Bilderbok 

En bilderbok är, som namnet antyder, en bok med bilder. Den innehåller en 

kombination av text med bild för att berätta en kortfattad skönlitterär historia (Rhedin, 

1992:15).  

 

Enligt Simonsson (2004:19) är bilderboken ett begrepp som kan omfatta olika slags 

böcker. Exempel på det är pekböcker och faktalitteratur. Pekböcker kan sakna text och 

faktalitteratur saknar skönlitterär text, vilket motsäger Rhedins beskrivning. Det kan 

därför finnas flera förklaringar till begreppet. Simonsson (2004) skriver att i 

Nationalencyklopedins ordbok framhävs det att bilderböcker är av större format än 

andra böcker. Det större formatet syftar till att läsarna, oftast barn, ska se bilderna 

tydligt. Oftast är bilderna stora och täcker hela sidor eftersom verkens handling gestaltas 

både i bild och i text (Simonsson, 2004:19). Så är exempelvis Elsa Beskows 

bilderböcker utformade.  

 

2.3 Fokalisering 

I denna uppsats används fokaliseringsanalys för att förtydliga och fördjupa 

genusanalysen och för att ta reda på vad karaktärerna förmedlar till varandra. 

Fokaliseringsanalysen inriktar sig på karaktärernas känslor och tankar. Anne Heith 

(2006) hänvisar till litteraturteoretikern Genettes tankar om fokalisering eftersom det 

var han som införde begreppet. Genette föredrar begreppet fokalisering istället för 

begreppet berättarperspektiv eftersom fokalisering innefattar ett bredare 

förhållningssätt. Berättarperspektivet skiljer inte mellan synvinkel och berättande, och 

det menar Genette är bristande. Heith (2006: 192) skriver: ”Fokalisering syftar på 

förnimmande och den som förnimmer kallas för fokalisator”. En fokalisator är 

karaktären i boken som utifrån berättaren förmedlar känslor till läsaren. Om texten 

berättar att fokalisatorn hör, ser eller lyssnar kan detta också vara ett tecken på vem som 

är fokalisator och läsaren kan därför veta vem som förnimmer. Heith (2006:192) menar 

att man kan ställa sig frågan ”Vem är det som förnimmer?” för att få en riktig 

uppfattning om vem som är fokalisatorn för stunden. 
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2.4 Sociokulturellt perspektiv 

Jag har i denna studie valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på bilderböckers 

förmedlande. Teorin bygger på att inlärning sker i sociala sammanhang. Roger Säljö 

(2012) hänvisar till Vygotskij, som menar att språket är ett redskap för inlärning: ”Det 

är genom kommunikationen med andra människor som vi kan uttrycka oss, och 

språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Språket är vår partner i det 

mesta vi gör” (Säljö, 2012:189). Vygotskij menar inte endast det talande språket. Han 

menar att språket kan uttryckas i mängder av medier, exempelvis bilder och skrift. 

Genom språket blir människan delaktig i omvärlden. Barn tar till sig språket av de vuxna 

och det sker alltså en inlärningsprocess. Tänkandet har också en viktig roll i inlärningen 

då det är ett redskap för kommunikation (Säljö, 2012:191).  

 

Appropiering är ett uttryck som används i den sociokulturella traditionen. Uttrycket 

innebär att en person ska lära sig att använda föremål och förstå hur det används. Det 

kan vara att lära sig cykla, sjunga, eller läsa och förstå en bilderbok. Lärandet bör dock 

ske med stöd av en vuxen för att eleven ska utvecklas. När elever får stöd av en 

kunnigare person om något de ska lära sig kallas det för den proximala 

utvecklingszonen. När eleverna har baskunskapen kan de med hjälp av stöd i mer 

avancerade uppgifter gå ytterligare ett steg i sin utveckling (Säljö, 2012:192). 

 

Säljö (2014) hänvisar till Barton (1994) som menar ”[a]tt läsa, producera och använda 

skrift […] – är således sociokulturella aktiviteter som innebär att man använder sig av 

praktiska och intellektuella tekniker” (Barton 1994 i Säljö, 2014:186). Dahlgren-

Gustavsson, berättar i Säljös (2014)  text att bokstäver och texter i olika format sänder 

ut budskap. För att tolka budskapen krävs det att läsaren förstår de kulturella och 

kommunikativa regler för hur texten ska tolkas och läsas (Säljö, 2014:186).  

 

Med denna information kan man dra slutsatsen att ett lektionstillfälle med en bilderbok 

kan vara en givande inlärning; bilderboken fungerar som ett språkligt redskap för 

diskussioner om bokens innehåll. Eleverna kan då ta till sig kunskaper om genus, 

historia och annat som böckerna förmedlar. Sedan ska de reflektera om vad de hört och 

sett och till sist diskutera med varandra om sina tankar. 
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2.5 Könsroller i barnböcker 

Att ge en kort bakgrund om barnbokens historia och genuskonstruktioner i barnboken är 

relevant i denna undersökning, eftersom analysen belyser könsroller vid sekelskiftet 

1900. Enligt Maria Nikolajeva (2004) präglas äldre barnböcker av sin samtids syn på 

könsroller (Nikolajeva, 2004:129). Under 1900-talet förändrades det svenska samhället 

och så även synen på barn. Funktionsböcker som hade till syfte att fostra barn ersattes 

av underhållande och skönlitterär litteratur, men trots övergången fanns de uppfostrande 

funktionsböckerna kvar. Barn som i böcker utsätts för straff var därför fortfarande 

vanligt. Intresset för bilderböckerna blev större för att samhället hade förändrats. 

(Rhedin, 1992:63).  Barnen började läsa mer på fritiden. De vuxna började därför ställa 

krav på barnboken och de ville att verken skulle innehålla konstnärliga drag. Vid 

sekelskiftet 1900 var de flesta av författarna och illustratörerna till barnböcker kvinnor. 

Det var lättare för kvinnorna att konkurrera med männen på barnboksmarknaden. Trots 

att kvinnorna skrev barnlitteratur ansågs det att kvinnans rätta plats var i hemmet med 

barnen. (Kåreland, 2015: 32–33). Beskow är en av många författare som fick arbeta 

med sina verk i hemmet.   

 

2.6 Historisk bakgrund: Elsa Beskows samtid 

Under 1800-talet hade borgerskapets kvinnor i regel rollen som hemmafru och 

skillnaden mellan mannen och kvinnan var stor i vardagslivet. Könsrollsmönstren 

skulle hålla de olika könen skilda från varandra i yrkeslivet och i sällskapslivet.  Enligt 

Widerberg (1980:41) skulle kvinnor umgås i hemmet och männen skulle umgås utanför 

sitt hem. Det var vanligare att kvinnor tog hand om barnen. En förklaring till detta kan 

vara att männen betraktades som rationella och logiska, medan kvinnorna betraktades 

som känslosamma och omvårdande (Holmdahl, 2000:153).  

 

Inga Wernersson (2012) skriver att det även fanns en arbetsfördelning mellan könen i 

bondesamhället. Kvinnornas uppgift var till exempel att mjölka korna eftersom det var 

otänkbart att männen skulle utföra det arbetet (Wernersson,2012:382). Könsskillnaderna 

markerades i tidig ålder för barnen. Det märktes i arbetsfördelningarna på så sätt att 

både flickor och pojkar hjälpte kvinnorna med diverse arbeten som kallades 

”kvinnogöra”. När pojkarna blev tio-tolv år upphörde deras arbeten hos kvinnorna och 

de fick då börja hjälpa männen med diverse sysslor (Göteborg- Johannesson, 1996:160). 

I början av 1900-talet påstod man att kvinnan var jämställd med mannen men stora 
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skillnader fanns fortfarande kvar. Om kvinnan ville arbeta var det exempelvis lärarinna 

hon helst skulle vara, eftersom det ansågs passa hennes egenskaper bäst (Widerberg, 

1980:43). 

 

Männen kunde på 1800-talet använda våld för att visa den maktposition de förväntades 

ha (Eriksson, 2010:31). Kvinnan var underordnad mannen på grund av den dåvarande 

förmyndarinstitutionen. I den stod det att kvinnan skulle vara underställd sin far till den 

dag hon gifte sig; därefter skulle hon vara underordnad sin make (Ahlberger & 

Kvarnstöm, 2004:14). Det var alltså husbondens plikt att vara en faderlig gestalt men 

även en sträng ledande person (Ahlberger & Kvarnström, 2004:75). Vid jularna förr var 

det far som läste bordsbönen ur julevangeliet samt skar och fördelade maten till alla i 

familjen (Hammarskiöld & Fried, 2003: 124). Husbonden tog alltså en del av prästens 

roll som då var den mäktigaste personen (Hammarskiöld & Fried, 2003: 120–123).  

 

3 Metod och material 
I detta avsnitt redogörs analysmetoden karaktärsanalys ur ett genusperspektiv. Sedan 
följer kritik av metoden och en redogörelse för studiens material samt de urval och 
avgränsningar som gjordes vid materialinsamlingen. Avslutningsvis framförs 
materialkritik. 
 

3.1 Analysmetod 

Analysmetoden är en karaktärsanalys som utgår från Maria Nikolajevas (2004) schema 

(se avsnitt 3.1.2.) över egenskaper som i äldre barnlitteratur kopplats till manliga 

respektive kvinnliga karaktärer.  Genom karaktärsanalysen urskiljs karaktärernas 

kroppsspråk i bild samt deras uttalanden i tal som förmedlas i texten. För att ytterligare 

fördjupa analysen granskas även om karaktärerna är statiska eller dynamiska och platta 

eller runda. Det gör jag för att få en tydligare bild av hur de framställs. Till sist 

undersöks fokalisering i verken. Det gör jag för att förtydliga genusanalysen och se vad 

karaktärerna förmedlar. Störst fokus läggs dock på karaktärsanalysen. Avslutningsvis 

redogör jag för etiska ställningstaganden.  

 

3.1.1 Karaktärsanalys 

Karaktärsanalysen bygger på en personlighetsskildring; det som undersöks är hur en 

person beskrivs både i text och i bild, till exempel hur personen ser ut. Att titta på 
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karaktärernas utseende kallas för den yttre beskrivningen. Det finns också den 

psykologiska beskrivningen och den omfattar personernas egenskaper. Egenskaperna 

förmedlas oftast i text då de är svåra att förmedla i bild (Nikolajeva, 

2000:139).Nikolajeva (2000) hävdar dock att bilder visar karaktärernas maktpositioner 

och relationer; de syns genom karaktärernas placering och storlek. Det är något som 

texter inte kan förmedla på samma tydliga sätt. Karaktärer som är större och tar mer 

plats i bilder ser ut att ha en maktposition. Det behöver inte betyda att personen har 

makt, men man kan dock anta att en person som syns mer i bild har större makt än en 

liten person som sitter i ett hörn (Nikolajeva, 2000:141). 

 

Bilder har en stor betydelse för vad bilderböcker förmedlar men även ord påverkar. 

Nikolajeva (2000) hävdar att ord kan förmedla det bilder inte kan. Ord har alltså en stor 

betydelse trots att bildernas förmedlande är brett. En läsare kan inte få reda på hur 

gammal en person är eller vad hen heter genom att titta på en bild. ”Bilder kan inte i 

alla situationer återge personens kön, utan att avbilda könsorgan, vilket visserligen 

förekommer men är ovanligt ” (Nikolajeva, 2000:143). I exempelvis Alfons- böckerna 

är figurerna lika varandra i ansiktet trots att de skiljer sig i kön. Illustratören har valt att 

skilja könen åt genom att flickorna har långt hår och klänning och pojkarna kort hår 

och byxor (Nikolajeva, 2000:143). 

 

3.1.2 Nikolajevas schema 

Enligt Nikolajeva (2004:129) bygger konstruktionen av manligt och kvinnligt i 

barnlitteraturen ofta på föreställningen om att kvinnligt och manligt är varandras 

motsatser.  Som exempel nämner hon Emil i Lönneberga som en stereotypisk pojke som 

är busig, vild och nyfiken. Annika i Pippi Långstrump-böckerna framhävs som försiktig, 

lugn och orolig med en klänning och rosett i håret. Emil och Annika kan tyckas vara 

olika varandra och därför kan deras egenskaper vara motsatser. 

 

Nikolajeva (2004:129) har konstruerat ett schema för vad hon anser utmärker manliga 

respektive kvinnliga stereotyper i barnlitteraturen. I min studie används schemat för att 

granska om framställningen av pojkar och flickor i Elsa Beskows böcker uppvisar de 

stereotypa drag som schemat tar upp. Schemat används för att se om orden stämmer 

överens med det jag analyserar och gör att analysen blir tydlig. I analysen markeras ord 
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hämtade från schemat genom fet stil. Jag undersöker även hur böckerna speglar sin 

samtid genom att jämföra böckernas händelser och karaktärer med tiden runt 

sekelskiftet. 

 

Män/pojkar 
Starka 
Våldsamma 
Känslokalla/Hårda 
Aggressiva 
Tävlande 
Rovgiriga 
Skyddande 
Självständiga 
Aktiva 
Analyserande 
Tänker kvantitativt 
Rationella 

Kvinnor/flickor 
Vackra 
Aggressionshämmande 
Emotionella 
Milda/Lydiga 
Självuppoffrande 
Omtänksamma/Omsorgsfulla 
Sårbara 
Beroende 
Passiva 
Syntetiserande 
Tänker kvalitativt 
Intuitiva 

Figur 1: Nikolajevas schema över motsatser om vad som är manligt respektive kvinnligt. 
 

3.1.3 Statisk eller dynamisk och platt eller rund 

Personer kan i bilderböcker uppfattas som statiska eller dynamiska. En karaktär är 

dynamisk om denne förändras i slutet av berättelsen. Huvudkaraktären kan ändras 

genom att denne till exempel har utvecklats till mera mogen person. Karaktären kan 

även vara kronologisk- eller etisk dynamisk. Kronologisk dynamisk är karaktärer som 

ändras i ålder och en etisk dynamisk karaktär ändras i personlighet under en tid. Statiska 

personer i böcker ändras inte. Enligt Nikolajeva (2004:110) är det vanligt med statiska 

personer i äldre sedelärande barnlitteratur. Det kan därför vara intressant att undersöka 

om Beskows verk stämmer överens med Nikolajevas påstående.  

 

Karaktärer i litteratur kan även vara platta eller runda. Platta karaktärer kännetecknas av 

att de har få eller inga egenskaper; oftast kännetecknas de av en enda egenskap. De kan 

till exempel beskrivas som antingen goda eller onda, och ibland finns det inga 

beskrivningar i texten och de har därför inga egenskaper. Runda karaktärer har flera 

egenskaper än platta. Läsaren brukar därför lära känna den runda karaktären bättre. 

Runda personer kan vara både dynamiska och statiska, och ju mindre egenskaper en 

platt person har desto mindre dynamisk är denne. Ett exempel på hur en platt och statisk 

karaktär är kan vara en karaktär som har samma ålder och samma mognad i alla verken 

som har skapats med denne trots att verken har funnits i 20 år. Att undersöka platta och 
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runda karaktärer i Beskows verk kan vara relevant eftersom även karaktärsgestaltningen 

kan visa skillnader i hur flickor respektive pojkar framställs i böckerna (Nikolajeva, 

2004: 109–111). 

 

3.1.4 Fokalisering 

Genom att undersöka fokalisering får man reda på vad författaren vill belysa i texterna. 

En läsare kan också få reda på om författaren vill att läsaren ska lära känna en speciell 

karaktär.  Maria Nikolajeva (2004) skriver att fokalisering kan tydliggöra ur vilket 

perspektiv berättelsens händelser upplevs. Författaren/berättaren av boken kan därför 

förmedla känslor och tankar till läsaren som är karaktärens (fokalisatorns). Läsaren får 

en tydligare bild om vad karaktären tänker. I denna studie är det relevant att undersöka  

om författaren har flera fokalisatorer av det ena könet än av det andra. Man kan också 

få reda på om karaktärer av ett visst kön säger eller tänker sådant som karaktärer av det 

andra könet inte säger eller tänker.  

 

Det finns tre olika fokaliseringstyper och de är extern fokalisering, intern fokalisering 

och icke eller noll fokalisering. Ett exempel på extern fokalisering är Astrid Lindgrens 

böcker om Pippi Långstrump, då berättaren aldrig beskriver Pippis tankar fastän Pippi 

är huvudkaraktären. Pippi beskrivs endast i det yttre och därför är hon externt 

fokaliserad. Tommy och Annika däremot är karaktärer där berättaren ofta belyser vad 

de tänker och därför är Tommy och Annika internt fokaliserade. Det tredje 

fokaliseringsmönstret,  icke eller noll fokalisering innebär att berättaren ser och vet mer 

än fokalisatorn (Nikolajeva, 2004:172–173). 

 

3.1.5 Metodkritik 

Att tolka bilder i en karaktärsanalys kan vara problematiskt eftersom bilderna endast 
visar vad läsaren väljer att tolka. Texten berättar direkt vad läsaren bör veta, men om 
en bild inte stöds av en text kan läsare tolka bilder på olika vis. Nikolajeva (2000:144) 
skriver att bilder inte kan berätta om en karaktärs personlighet, exempelvis god, elak, lat 
eller dum. Det kan medföra att läsaren tolkar karaktären fel; läsaren använder 
kontexten för att tolka karaktären och kan därför misstolka dennes personlighet.  
 
I analysen använder jag ett schema från Nikolajeva. Det tydliggör vad som kan tolkas 
manligt respektive kvinnligt och analysen kan därför bli lättare att förstå. Dock kan 
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även denna metod vara missvisande. Götebo-Johannesson (1996:19) menar att normer 
om manligt och kvinnligt kan variera eftersom normer inte är något som är konstant 
eller som alla följer. Därför bör man vara uppmärksam när man analyserar vilka 
normer som är konstanta och vilka som är varierande. 
 
Jag är medveten om att analysen hade blivit mer omfattande om jag även hade gjort 
miljöanalys. Jag har tittat på miljön i viss mån men inte lagt fokus på den. Eftersom 
jag vill använda Beskows böcker i framtiden kan en miljöanalys vara aktuell då miljön 
visar historien. ”Interiörer kan ange tiden för handlingen genom tidstypiska detaljer i 
inredningen; de återger tillexempel personernas position i samhället (det borgerliga 
hemmet i Elsa Beskows böcker om de tre tanterna)” (Nikolajeva, 2000:117). Kåreland 
(2005:12) poängterar dock att skönlitteraturen inte på ett exakt sätt speglar verkligheten 
eller dåtidens människors sanna tankar och uppfattningar om saker i samhället.  
 

3.2 Material 

De bilderböcker som har analyserats är: Pelles nya kläder (1912), Tomtebobarnen 

(1919), Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin (1918) och Puttes äventyr i 

blåbärsskogen (1901). Böckerna är skrivna och illustrerade av Elsa Beskow. 

 

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Bilderböckerna som har analyserats är alla skrivna åren 1901–1919. Puttes äventyr i 

blåbärskogen (1901) valde jag för att Putte möter blåbärspojkar och lingonflickor vilket 

kan ge en kontrast utifrån Beskows beskrivning av karaktärerna. I Tomtebobarnen 

(1919) är karaktärerna sysselsatta med olika aktiviteter vilket gör verket intressant. Efter 

dessa två berättelser valde jag två verklighetstrogna sagor för att få en realistisk bild av 

hur dåtidens samhälle framhävs i en barnbok. Pelles nya kläder (1912) valde jag för att 

den belyser tydliga samhällsnormer i vardagen runt sekelskiftet. I Tant Grön, Tant Brun 

och Tant Gredelin (1918) får man bortsett från barnen i verket ett perspektiv på de 

vuxnas normer och uttryck. Jag valde verket för det är en realistisk berättelse och för att 

huvudpersonerna är vuxna. Det gör att jag får ett bredare perspektiv jämfört med om 

alla verk endast skildrat barn. Det är även de enda figurerna som Beskow skriver om 

som återkommer i andra bilderböcker. Det kan göra att figurerna är mer kända än andra 

men också att verken är flera och att de därför finns flera exemplar av dem i skolor och 
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bibliotek. Elever kan därför lättare få tag på dessa verk. Alla verken är opaginerade och 

därför finns det inga sidhänvisningar till de analyserande böckerna i min analys.  

 

Här nedanför följer en lista över könsindelning av de karaktärer i böckerna som har 

betydande eller centrala roller i böckernas handling. 

 
Puttes äventyr i 
blåbärsskogen 

Tant Grön Tant Brun 
och Tant gredelin 

Tomtebobarnen Pelles nya kläder 

Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar 
Putte Herr Blå Tomtefar Pelle 
Blåbärsfar Petter Per Farbror målaren 
7 blåbärspojkar Positivhalaren Truls Mäster skräddare 
  Tusse Mannen i 

handelsboden 
Flickor Flickor Flickor Flickor 
Lingonmor Tant Grön Tomtemor Farmor 
5 lingonflickor Tant Brun Kajsa Mormor 
 Tant Gredelin Lillasyster Mor 
 Lotta   
 
Figur 2: Fördelningen mellan manliga och kvinnliga karaktärer i de fyra bilderböckerna. 
 

I verken är det 20 stycken pojkar och 16 flickor som har betydande roller. Pojkarna 

dominerar även som flest antal räknat i huvudkaraktärer; det är fem stycken pojkar och 

fyra flickor/kvinnor. 

3.2.2 Materialkritik 

Könsfördelningen mellan böckerna kan tyckas vara ojämn då huvudpersonerna i Pelles 

nya kläder och Puttes äventyr i blåbärsskogen är pojkar. Tomtebobarnen handlar om 

tomtefars barn vilket kan tyckas som en jämn fördelning av kön vid analysen men 

familjen består mest av pojkar. En bilderbok om en flicka hade kunnat ge ett material 

där fördelningen mellan flickor och pojkar var mer jämn, vilket vore bra för analysen av 

hur kön framställs. I Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin är de tre 

huvudkaraktärerna av det kvinnliga könet. Dock är de vuxna vilket gör att analysen kan 

vara missvisande eftersom normer för barn och vuxna är olika.  

 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Att ha en god forskningsetik är viktigt då man analyserar tryckta verk. Jag kommer 

sträva efter att redogöra ett så trovärdigt resultat som möjligt genom att vara objektiv i 

min analys. Gustavsson, Hemerén och Petersson (2005) skriver om att en god 
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forskningsetik innebär ett egenvärde, att forskaren vill ta reda på fakta om 

forskningsprojektet (Gustavsson, m.fl.2005:13–14).   

 

4 Analys 
Här redogörs min karaktärsanalys av hur de fyra böckernas karaktärer framställs i bild 

och text ur ett genusperspektiv.  

 

4.1 Puttes äventyr i blåbärsskogen 

Berättelsen handlar om Putte som är ute i skogen för att plocka bär, men han har svårt 

att hitta bären.  Putte möter blåbärsfar, som är liten som en pyssling. Blåbärsfar 

krymper Putte till en likadan storlek som han själv och visar honom blåbärslandet och 

lingonlandet. Putte får hjälp att plocka bär av både blåbärspojkar och lingonflickor och 

sagan slutar med att Putte blir stor och har sina två korgar fulla med bär. 

 
På första bilden av Putte ser han drömmande och frånvarande ut där han står i skogen 

med två korgar som är tomma. Texten berättar att han gråter när han inte hittar några 

bär, och bilden visar att han sitter på en stubbe med huvudet nedböjt. Det kan tolkas 

som att Putte är sårbar vilket säger emot normen om manlighet enligt schemat. 

Blåbärsfar står med ryggen mot läsaren och tittar upp på Putte eftersom han är i en 

pysslings storlek. Blåbärsfar krymper Putte och ber honom följa med till blåbärslandet. 

Blåbärsfar säger – ”se så kära Putte ej ledsen var! Vet du vad, jag är själva blåbärsfar 

och är konung i blåbärsskogen” (Beskow, 1901). Som läsare får man intryck av att 

blåbärsfar är mäktig eftersom han säger att han är konung, och det kan därför tolkas som 

att han är självständig. 

 

Först träffar blåbärsfar och Putte två ekorrar bland ljung och mossa. De kan bära Puttes 

korgar eftersom korgarna inte krympte tillsammans med Putte.  Läsaren kan här endast 

tyda Putte i profil och av kroppsspråket att döma ser han försiktig ut då han står något 

bakom blåbärsfar. På nästa bild är blåbärsfar och Putte bland ormbunkar, som i texten 

beskrivs som palmer. Där träffar Putte och blåbärsfar en spindel. Putte ser något 

tillbakadragen ut eftersom han även här står något bakom blåbärsfar. Texten berättar att 

Putte blev blek om nosen. Detta kan tyckas passa bättre in på en beskrivning av en 

flicka. Putte skulle kunna uppfattas som en flicka, om inte texten berättade motsatsen. 

På bilderna har han en tidstypisk klänningsliknande blus, blonda lockar och en röd 
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mössa, vilket kan vara lätt för nutidens barn att misstolka. Blåbärsfar är rakryggad och 

ser glad och stolt ut vilket kan tolkas som att han är mäktig. Blåbärsfar välkomnar Putte 

till sitt rike vilket också tyder på att han är mäktig.  

 

Blåbärspojkarna visas i nästa uppslag. De beskrivs inte i texten utan man får tolka deras 

egenskaper i bilderna. De står i en klunga, barfota och smutsiga på kläderna och runt 

munnen. Blåbärsfar säger att pojkarna får skynda sig för de brukar ju vara snara vilket 

kan uppfattas som att de är tävlande. När de ska plocka blåbär till Putte klättrar de högt 

upp i blåbärsriset och kastar ner blåbären till marken. Texten berättar att: ”de klättrade, 

skakade, rev” (Beskow, 1901). Beskrivningen kan tolkas som att pojkarna är vilda och 

slarviga av sig. Trots att pojkarna är smutsiga och ivriga bockar de framför Putte för att 

vara artiga. Pojkarna kan även beskrivas som aktiva och tävlande då de skyndar sig till 

lingonlandet. Först åker de i en barkbåt med ett lönnlöv som segel. De påminner 

varandra om att de måste tvätta sig om munnen så att de är rena innan de kommer fram 

till lingonmor. Sedan rider de på möss som det står i texten: ”i vild galopp” (Beskow, 

1901). 

 

I lingonlandet är första intrycket av lingonmor och lingonflickorna rent och prydligt. 

Texten framhäver att lingonmamman är ”så prydlig och fin” (Beskow, 1901), och på 

bilden syns flickorna uppradade i en snygg rad. Prydlig och fin kan tolkas som att 

lingonmamman är vacker. Flickorna putsar på var sitt lingon och deras kläder är rena till 

skillnad från pojkarnas. Lingonmor är större och placerad framför lingonflickorna, vilket 

kan tolkas som att hon bestämmer i lingonlandet. När flickorna plockar lingon till Putte 

visas även det prydligt då de står på marken och plockar lingonen försiktigt. I texten 

framhävs även detta då lingonmor berättar: ”Men tag dem blott riktigt varligt ned, och 

akta att ej ni får karten med” (Beskow, 1901). Lingonflickorna upplevs därför som lydiga 

eftersom de lyssnar på lingonmors råd. En skillnad i könsroller för pojkar och flickor 

visas även i nästa bild när lingonmor ska bjuda barnen på lingon. På bilden serverar 

flickorna lingon, eller sitter och äter med sked. Pojkarna äter omväxlande  med händerna  

och med sked eller dricker direkt ur skålen. Även här framställs pojkarna som slarviga 

och rovgiriga och flickorna som prydliga och omtänksamma när de hjälper till att 

servera. 
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När pojkarna ska resa tillbaka till blåbärslandet åker de i en skrinda som dras av möss i 

en ”vinande fart” (Beskow, 1901). Avslutningsvis berättar blåbärsfar för blåbärspojkarna 

att de måste skynda sig eftersom Putte ska hem.  Blåbärsfar trollar tillbaka honom till 

hans egentliga storlek, och även här kan man tolka pojkarna som tävlande. På nästa bild 

sitter en stor Putte på stubben lite drömsk och har en förvånad blick. Han tror att det var 

en dröm men upptäcker att hans korgar är fulla med bär. En märkbar skillnad mellan 

bilderna är att bilderna på blåbärslandet framställs med mörkare färger än när Putte är i 

lingonlandet. I lingonlandet finns det betydligt mer växter och blommor, som lingon, 

blåklockor och liljekonvaljer.   

 

4.1.1 Statisk eller dynamisk och platt eller rund 

Putte tolkar jag som en statisk person då han inte förändras i varken personlighet eller 

ålder trots att han gör en resa till blåbärs- och lingonlandet. Den enda förändringen 

Putte gör är att han går från ledsen till glad. Eftersom Putte inte har några märkbara 

personlighetsdrag tolkar jag honom som en platt karaktär. De enda 

personlighetsdragen jag kan urskilja genom analysen är att han är försiktig och snäll. 

Det finns därför för få personlighetsdrag för att Putte ska tolkas som en rund person.  

 

4.1.2 Fokalisering 

Putte är externt fokaliserad eftersom han förnimmer tankar genom berättaren till 

läsaren, till exempel: ”han tänkte att han skulle korgarna fulla få” (Beskow 1901). Den 

externa fokaliseringen gör att läsaren tyr sig till Putte, då denne får vara med om vad 

han känner och tänker. Blåbärspojkarna och lingonflickorna förnimmer inget i sagan, 

och som läsare får man alltså inte veta dessa karaktärers tankar och känslor. Som läsare 

får man en känsla av att vara med Putte på hans resa vilket kan vara syftet. Sagan 

innehåller tydliga könsroller; pojkarna och flickorna framställs som varandras 

motsatser. Pojkarna framhävs som fartfyllda i både text och bild men endast bilder 

visar att de är smutsiga och slarviga. Flickornas egenskaper visas i bilder men beskrivs 

desto mera i texten; kanske för att framhäva tydligt hur noggranna och prydliga de är. 
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4.2 Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin 

Sagan handlar om tre tanter som bor i en liten stad. Historien bygger på att deras hund 

lilla Prick springer bort när tanterna och Herr Blå (en äldre herre i staden) pratar. När de 

upptäcker detta delar tanterna på sig för att leta efter lilla Prick, men under sökandet 

stöter de på olika svårigheter. Två föräldralösa barn räddar lilla Prick från en ond man 

och därefter söker de upp tanterna. Slutligen är alla samlade hemma hos tanterna runt 

bordet och dricker kaffe, och de föräldralösa barnen får stanna hos dem. 

 

Bokens framsida visar en bild på de tre tanterna stående under ett träd. Tant Brun står i 

mitten och delar ut pepparkakor till tant Grön och en gråtande Tant Gredelin. Bilden 

illustrerar en händelse som sker i berättelsen, då Tant Brun delar ut pepparkakor för att 

tanterna ska veta vilket håll de ska gå när de ska leta efter lilla Prick. Denna händelse är 

inte illustrerad i verket utan bara berättad i text.  

 

Varje tant har var sin hemmasyssla och en egen beskrivning, vilket gör dem unika. På 

första bilden i sagan ser läsaren tanterna gående på ett led efter varandra. Lilla Prick går 

först och efter går Tant Gredelin som håller i hans koppel; sedan går Tant Brun och sist 

Tant Grön. Alla tre damerna har tidstypiska 1800-talsklänningar i varsin färg utifrån 

sina namn. Texten berättar att ”det var lika säkert som att maskrosor är gula och 

blåklockor blå” (Beskow, 1918). 

 

Tant Grön har hand om tanternas trädgård. I bilden står hon i sin trädgård och räfsar 

med sin gröna kratta. En flicka som enligt texten har ett ärende till tanterna går försiktigt 

fram till Tant Grön som ser lite sträng ut vilket även texten beskriver. Sträng kan vara 

en motsägelse av den ”typiska” kvinnan som följer normen. Tant Brun håller mestadels 

till i köket och beskrivs i texten som den snällaste av tanterna. Hon bakar även de 

godaste kakorna som fruarna i staden köper av henne till barnens barnkalas. Bilden visar 

en glad Tant Brun som bjuder en flicka på knäck. Tant Brun är alltså omtänksam vilket 

gör henne omtyckt av alla. Även köket ser trevligt ut med många bruna detaljer, kanske 

för att förtydliga för läsaren att detta är rummet där Tant Brun brukar vara. I bilden syns 

också Tant Gredelin sittandes i ett annat rum i en soffa och broderar. Rummet är inrett i 

färgen gredelin vilket förtydligar för läsaren att det är Tant Gredelins rum. Tant 

Gredelin verkar vara den noggrannaste av tanterna. Texten berättar att hon vill att man 

ska sitta still och svara snällt på hennes frågor vilket kan tolkas som noggrannhet.  
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Första intrycket av Herr Blå är annorlunda jämfört med tanterna. En pojke, eller som 

texten beskriver ”en olydig gosse”, tänker palla päron och klättrar uppför tanternas 

plank. Herr Blå bor mitt emot tanterna och ser det som pågår. Han tittar argt ut genom 

fönstret och ”hötte med näven” (Beskow, 1918). Texten berättar att Herr Blå springer ut 

med käppen i högsta hugg, antagligen för att jaga iväg pojken. Herr Blå kan beskrivas 

som våldsam och aggressiv, men även beskyddande eftersom han skyddar tanternas 

päron från barnet. Barnen i staden verkar ha stor respekt för Herr Blå eftersom tanternas 

päron mestadels får vara ifred. Texten beskriver att han har en blå lång rock samt blå 

glasögon och att han därför kallas för Herr Blå av barnen i staden. När tanterna står ute 

på vägen och pratar med Herr Blå passar lilla Prick på att smita iväg. Tanterna och Herr 

Blå ser ut att ha det trevligt när de pratar med varandra; de ler och ser glada ut och 

märker inte att lilla Prick smiter.  

 

På nästa sida möter lilla Prick en positivhalare på vägen. Texten berättar att han inte 

tycker om gubbar med lådor på ryggen, och därför ställer han sig på bakbenen mot 

positivhalaren och börjar skälla. Mannen slår efter hunden med sin käpp. Sedan 

kommer han på att han kan tjäna pengar om hunden kan lära sig konster. Därför stoppar 

han hunden i säcken och går vidare, vilket kan tolkas som att han är känslokall. Även 

här visas en aggressivitet och våldsamhet i den manliga karaktären. Käppen är även i 

den här texten något man jagar eller slår med. Bilden visar gubben böjd över lilla Prick 

med höjd käpp. Han är alltså arg och dominerande.  

 

Tanterna upptäcker att lilla Prick är borta och bestämmer därför att de ska leta efter 

honom. De kommer överens om att de ska dela på sig och drar därför lott med hjälp av 

Tant Bruns pepparkakor för att de ska veta vilken väg de ska gå. När tanterna har delat 

på sig går Tant Grön mot en äng. I nästa bild klättrar hon uppför en stege till ett höloft. 

Texten berättar att hon hör ett ljud från höloftet och tror därför att det är lilla Prick som 

är där och piper. Texten berättar även att hon klättrar upp med stor möda. Det kan tolkas 

som att hon tycker det är jobbigt för att hon är gammal eller för att hon är kvinna. Det 

gör Tant Grön till en aktiv figur vilket säger emot normen om passivitet. När hon är 

uppe på loftet råkar hon sparka till stegen med sin fot och den faller ned. Tant Grön är 

alltså fast uppe på loftet. Tant Gredelin får gå till skogen och när hon är framme 

försöker hon gå över en spång eftersom de rinner en bäck över stigen. När Tant 
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Gredelin går över halkar hon till och blöter ned kjolkanten, strumpan och skon. Texten 

berättar att hon måste ta av sig kjolen och strumpan, så att dessa torkar innan hon kan 

fortsätta gå. Bilden visar en ledsen och ensam tant Gredelin sittande på en sten.  Hon ser 

övergiven ut. Jag tolkar bilden som att hon är en hjälplös kvinna i nöd som stämmer 

överens med normen. Tant Gredelin upplevs här som mild, sårbar och beroende av 

hjälp. Bilden är illustrerad i mörka färger. Det kan bero på att Tant Gredelin är ledsen 

eller för att hon faktiskt är i en skog som vanligtvis brukar vara mörka.  

 

Tant Brun letar på landsvägen och möter där två gråtande barn. Det är en flicka och en 

pojke som berättar att de har tappat en 50-öring. Deras berättelser om vad som har hänt 

stämmer överens med normerna. Flickan berättar att de ville klappa grisen (lilla Prick) 

som gubben hade i säcken, men de blev rädda för gubben. Pojken fyller i att de sprang 

allt var de orkade och därför tappade de slanten. Flickans repliker kan tolkas som ett 

omsorgstagande över att vilja klappa ett djur samt att hon berättar att de blev rädda för 

gubben, vilket tyder på egenskaper som emotionell och sårbar. Pojkens replik om att 

springa fort kan tolkas pojkaktig, då normen tyder på att pojkar ska vara vilda och 

snabba och pojken kan därför tolkas som tävlande och aktiv. Bilden visar Tant Brun i 

profil framåtböjd mot de två barnen som står framför henne och gråter. Tant Brun kan 

tolkas som omtänksam då hon tröstar dem. En annan händelse i verket där barnens ord 

och initiativ stämmer överens med normen är när de ska rädda lilla Prick från 

positivhalaren. Flickan säger bland annat till sin bror ”Akta dig Petter” (Beskow, 1918) 

och påvisar en försiktig och passiv karaktär. Pojken däremot visar sig modigare än 

flickan då han ropar på hunden och vågar gå fram och släppa ut den. Pojken visar 

självständighet och aktivitet eftersom han släpper ut hunden själv trots flickans oro. 

Bilden visar även detta då flickan håller i pojkens hand och står något bakom. 

 

När Tant Brun kommer hem och upptäcker att ingen har kommit börjar hon gråta och är 

emotionell och sårbar. Herr Blå kommer fram och tröstar henne och föreslår att han 

ska ge sig ut och leta. Herr Blå får därför en skyddande, omtänksam och aktiv roll. 

Bilden visar en gråtande Tant Brun stående i köket med ansiktet i en näsduk. Mitt emot 

står Herr Blå framåtböjd mot Tant Brun med ett milt ansiktsuttryck. På nästa sida leder 

lilla Prick barnen mot Tant Gredelin som fortfarande sitter hjälplöst kvar och väntar i 

skogen. Tant Gredelin håller i barnen samtidigt som hon går över spången.  Bilden visar 

även detta. Lilla Prick fortsätter snabbt att springa mot Tant Grön som är fast i ladan 
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och de andra följer efter. När de hittar Tant Grön sätter de upp stegen så hon kan klättra 

ned. I bilden är det pojken som visar sin styrka genom att hålla det största taget i 

stegen. Tant Grön klättrar ned med en kattunge i famnen då det var denne som pep 

tidigare. På vägen hem möter de Herr Blå som inte har hunnit komma så långt i sitt 

letande.  

 

Till slut är alla samlade och sitter runt bordet och dricker kaffe med dopp. Tant Brun 

häller upp kaffe till Herr Blå. På bilden är det uppdukat med ljus och kakor och det ser 

hemtrevligt och fridfullt ut. Tanterna frågar om barnen vill stanna hos dem eftersom 

Tant Grön behöver en pojke som hjälper henne i trädgården och Tant Brun behöver en 

flicka i köket. Detta kan tyckas vara typiska indelningar av sysslorna för de båda könen. 

Alla sitter på var sin pall utom Herr Blå. Han sitter på den största stolen av dem alla på 

kortsidan och hans stol har både rygg- och armstöd. Är det för att han är gäst eller för att 

han är man som därmed har högre makt? Herr Blå blir även en lärare för barnen en gång 

i veckan, vilket också kan tyckas vara maktfullt då han har kunskap och är ledare då han 

lär dem att läsa, skriva och räkna men även att lyda. Tanterna ”skämde bort barnen”, 

som det står i boken, och det kan tolkas som att de är omtänksamma.  

 

4.2.1 Statisk eller dynamisk och platt eller rund 

I sagan är alla figurer större delen ute och det kan därför få karaktärerna att bli 

förändrade då det kan hända oförutsägbara saker utanför hemmet. Trots det ändras bara 

en av karaktärerna något. Herr Blå visar sig i början av berättelsen vara en arg gubbe, 

men han kan ha ändrats i slutet när han få lära känna barnen. I slutet av verket står det 

att han ”håller skola för barnen”, och det kan kanske tolkas som att han  har mjuknat en 

aning då han får lära känna dem. Herr Blå är därför något dynamisk. Barnens 

sinnesstämning ändras dock när de i början framställs som två ledsna och fattiga barn. I 

slutet är de glada och har det gott ställt och därför har deras sinnestämning förändras. 

Det är inget som gör barnen till dynamiska karaktärer och alla karaktärer utom Herr Blå 

är därför statiska. Trots att tanternas och Herr Blås personligheter beskrivs i början av 

sagan är de platta. Deras personligheter är för få för att läsaren ska lära känna dem 

ordenligt. 
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4.2.2 Fokalisering 

Fokaliseringen sker med olika fokalisatorer. Sagan inleds med en extern fokalisering av 

barnen i staden då sagan inledningsvis berättar om deras tankar. Berättaren förklarar på 

första sidan av boken vad barnen i staden skulle tänka om tanterna hade bytt klänningar 

med varandra. Fruarna i stadens tankar förmedlas då texten berättar att fruarna älskar 

Tant Gredelins svartvinbärssaft och Tant Bruns godsaker. Längre fram i berättelsen blir 

lilla Prick en tydlig fokalisator då läsaren får veta hans tankar och vad han ser. Bland 

annat nämns det att han blir otålig och tänker att han vill gå promenaden själv utan 

tanterna eftersom han kan vägen. Även när han ser positivhalaren får läsaren vara med 

om lilla Pricks tankar om att han inte tycker om gubbar med lådor på ryggen. Som 

läsare får man också uppleva positivhalarens tankar då han vill använda lilla Prick till 

att göra konster. Båda karaktärerna är alltså externt fokaliserade.  

 

De tre tanterna blir under några få tillfällen också externt fokaliserade. Det sker när de 

letar efter lilla Prick och funderar vart de ska börja leta. Herr Blå blir aldrig fokaliserad i 

sagan trots att han har en ganska stor roll. Barnen blir fokaliserade tillsammans när de 

båda tänker att Tant Brun är snäll.  Boken visar skillnader mellan de manliga normerna 

samt de kvinnliga dock har kvinnorna i överlag framställts som noggrannare och 

snällare samt omsorgstagande av både barnen och djuren. Männen har vid första 

intrycket visat en strängare, hårdare och modigare attityd.  

 

4.3 Tomtebobarnen 

Sagan handlar om en liten tomtegubbes och en tomtegummas barn som bor i skogen. 

Sagan utspelar sig under ett år och läsaren får följa familjen för att se vad de brukar göra 

för att klara sig i skogen där de bor.  

 

Bokens framsida visar en stor mossig sten i skogen och bakom och runt om stenen ser 

man tre stycken flugsvampsmössor som tillhör Tomtebobarnen. Vid första intrycket av 

sagan följs normerna då läsaren får se att tomtefar sitter på en sten och täljer och han har 

en såg och en yxa vid sig. Tomtemor virar garn och den lilla flickan hjälper till genom 

att hålla i garnet. De två stora sönerna patrullerar fram och tillbaka med grässtrån över 

axeln som kan tolkas som en lek. Den yngsta pojken sitter vid mor med ett smultron och 

en pinne i handen vilket också kan vara en form av lek. Flickan kan uppfattas som lydig 
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då hennes bröder inte hjälper till med något arbete. Flickan är i en situation där hon kan 

ses som duktig när hon hjälper mor. Mor ser glad och nöjd ut för att flickan hjälper 

henne men flickan ser på sina bröder med en längtansfull blick. Familjens sysslor är 

gammaldags och kan därför avslöja sagans ålder för läsaren. Detta syns även något i 

kläderna då lillebror bär en klänning som små pojkar gjorde på den tiden när verket 

skrevs.  

 

I texten skildras far först vilket kan tyckas konstigt då han inte har en stor roll. Han 

beskrivs som stark och modig och tomtemor blid och rar. Far visar sin styrka och sitt 

mod när han bland annat slåss med en orm. Han har på sig en dräkt som ser ut att vara 

gjord av kottar. Det är fars rustning som han använder när han slåss. Bilden visar far 

med ryggen mot läsaren och han höjer sitt spjut mot huggormen. De tre äldsta barnen 

tittar på bakom en stock.  De två äldsta pojkarna vill också bli lika starka som far och 

övar därför på myror. ”De tänker att ack snart är det våran tur att draga ut i härnad mot 

skogens vilda djur” (Beskow, 1919).  De har själva varsitt spjut som de riktar mot 

myrorna vid myrstacken och de ser arga ut men striden går inte så bra. En annan bild 

visar två gråtande pojkar som plåstras om av sin omtänksamma mor efter striden. 

Pojkarna kan därför tolkas som sårbara. Flickan och lillebror står i bakgrunden och 

tittar på vilket tolkas som att det är passiva.  

 

Pojkarna får sedan hjälpa till med att bära de tunga svamparna, dra den tunga kärran 

med dun och samla pinnar. De framställs även som starka när de bär den döda ormen 

över axeln och ser glada ut. Far och pojkarna är alltså aktiva, skyddande och 

våldsamma. Flickan och lillebror ser något besvärade ut när de bär ormen. Det kan 

tolkas som att de tycker att det är tungt och att de är svagare. Flickan får ofta hjälpa 

tomtemor med typiskt kvinnogöra, som att karda ull och bära bär. Hon har en 

omsorgstagande roll då hon oftast syns i bakgrunden av bilderna och håller sin lillebror 

i handen vilket inte de andra syskonen gör. Flickan får även vara med och mata djuren 

vilket beskrivs i två fall. En bild visar när flickan matar en ekorre med en nöt och 

pojkarna leker med ekorrarna.  

 

De äldre pojkarna syns mest när de leker. Förutom kurragömma med ekorrarna gungar 

de gungbräda med älvor och åker kälke som dras av en kanin, vilket visar även här att 

de är aktiva. Flickan och lillebror tittar på i bakgrunden i två bilder som kan tyda på 
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passivitet. Den enda bilden där man ser att flickan har kul är när hon rider på en 

fladdermus. När barnen leker vid bäcken är alla tre pojkarna i vattnet och lyfter på 

stenar och bär pinnar vilket visar att de även här är aktiva. Flickan är på torra land och 

luktar på en blomma och kan åter igen tolkas som något passiv. Även mor har en 

omsorgstagande roll då hon enligt texten samlar mat och spinner garn till barnens 

kläder och täcken. En bild visar att alla barnen hjälper mor då de förbereder inför 

vintern. Flickan hjälper mor med kardning av ullen. De två äldre pojkarna har samlat 

bolstrar som mor gör kläder av ”för att vintern kan bli sträng”. Den yngsta pojken håller 

i en bolster och hjälper till på det viset. Mor har ansvaret att få barnen i säng och att de 

börjar i skolan. Skolan drivs av ugglemor som en enligt texten är klok och talar som en 

bok.  

 

Könsrollerna visas då mor är personen i familjen som ser till barnen samt att det finns 

mat och kläder. Fars roll är att skydda familjen från faror som ormen och även göra 

tyngre arbeten som att hugga ned svamparna. När far syns i bild bär han oftast något 

tungt eller en yxa som visar hans styrka och arbetskraft. Fars enda kontakt med barnen 

är när han undervisar om svampar och berättar sagor vilket gör att han får ansvaret för 

barnens vetande. Far kan beskrivas som rationell då han undervisar om svampar för 

barnen, vilka som är ätliga och inte. Det står att barnen kan få smäll om de tar fel svamp 

vilket kan tolkas som att far är våldsam och känslokall. En bild visar far som sitter på 

en sten och undervisar. I handen har han en svamp som han pekar på och visar för 

barnen. Tre av barnen står framför far och lyssnar. Den äldre brodern står en bit bort 

med ryggen mot de andra med nedböjt huvud och handen vid ögonen. Antagligen gråter 

han men det framgår inte i texten. På bilden när far berättar sagor sitter familjen samlad 

runt en brasa. De tre äldsta barnen sitter på marken. Mor, far och lillebror sitter 

troligtvis på pallar eftersom de är något högre än de andra barnen. Far är i centrum då 

barnen tittar på honom och lyssnar på sagan och det kan tolkas som att far är mäktig. 

Mor sitter och pysslar med garn.  

 

4.3.1 Statisk eller dynamisk och platt eller rund 

Ingen figur i berättelsen ändras eftersom flickan är i nästan hela verket passiv och de 

äldre pojkarna har den ledande rollen.  De håller sig till sina könsroller under hela 

berättelsen trots att det går ett år och de har blivit äldre. Alla karaktärer i sagan 

framställs därför som statiska. Även om texten berättar tidigt i verket att ”far är stark 
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och modig och mor blid och rar” (Beskow, 1919) är de för få egenskaper som 

presenteras för att läsaren ska lära känna karaktärerna och de är därför platta. 

 

4.3.2 Fokalisering 

Barnen är under några tillfällen externt fokaliserade då berättaren förmedlar barnens 

tankar till läsaren. Barnen fokaliseras alltid i grupp om minst två vilket kan bero på att 

alla barnen har en lika stor roll i sagan. ”De tänker att ack snart är det våran tur att draga 

ut i härnad mot skogens vilda djur” (Beskow, 1919). Barnens beteenden speglar mor 

och fars roller. Pojkarna vill slåss som far och försöker därför slåss mot myrorna. 

Flickan hjälper mor mest och tar hand om sin lillebror trots att hennes bröder är äldre. 

Som läsare uppfattar man far som bestämmande och mäktig. Det är han som krigar och 

verka bestämma vad han och tomtemor ska göra. ”Men far går in i stugan och säger till 

sin fru: Här finns nog många skogsbarn som måste svälta nu. Ta du en korg och plocka 

från ditt stora fat så går vi ut i skogen och ger dem lite mat” (Beskow, 1919). Här ger far 

en order till mor och kan tolkas som bestämmande.  

 

4.4 Pelles nya kläder 

Pelles nya kläder handlar om Pelle som behöver nya kläder då han har vuxit ur sina 

gamla. Pelle bestämmer sig för att tillverka sina egna kläder med ullen från hans lamm. 

Han får hjälp av släktingar och vänner när han gör dem gentjänster. Som läsare får man 

ta del av processen om hur de tillverkade kläder förr. Boken slutar med en bild på Pelle 

med de nya kläderna, lammet och alla personerna som har hjälpt honom. 

 

På bokens framsida är Pelle i fokus. Han står ute och håller på att ta på sig ett par blå 

byxor. Bredvid honom syns ett vitt lamm som tittar på honom. Färgen runt bilden är 

ljusblå. Även titelns bokstäver är i blått fast en mörkare nyans. Boken pryds även av 

illustrerade smörblommor. Första intrycket av Pelle är att han är snäll, glad och aktiv. 

Han är även en omsorgsfull pojke då han har ett eget lamm ”som han skötte själv” 

(Beskow, 1912). Första bilden är illustrerad i ljusa färger och visar en glad Pelle som 

står på en äng och håller i sitt lamm. På nästa sida berättar texten att Pelle växte ur sina 

kläder och bestämmer sig för att göra nya. Han klipper därför av lammets ull själv som 

även bilden visar och framstår även här som aktiv. Hans aktivitet visas även i de 

gentjänster han gör för dem som hjälper honom att tillverka kläderna.  
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Pelle går med ullen till farmor, mormor och mor som han känner riktigt väl och blir 

därför bemött på ett trevligt sätt. De säger bland annat ”vännen min” och ”gullehjärtat 

mitt” (Beskow, 1912) vilket påvisar att de kvinnliga karaktärerna i boken har en nära 

och kärleksfull roll till barn och det kan därför tolkas som att kvinnorna är milda. 

Gentjänsterna Pelle utför åt kvinnorna kan tolkas som typiskt kvinnliga. Pelle får rensa 

morotssängar, valla kor och passa lillasyster vilket även visas i bild. Gentjänsterna sker 

hemma hos kvinnorna vilket kan tolkas som att de är hemmafruar. Någon pappa, morfar 

eller farfar nämns inte. Eftersom sagan är realistisk visas kläder och möbler tidsenligt i 

bilderna.  

 

De andra som hjälper Pelle är en målare och en skräddare. De är båda män och 

framställs som vresiga och buttra på bilderna. Målaren står på en stege och målar ett hus 

men sneglar samtidigt ner på Pelle som är i behov av färg. Målaren ser överlägsen ut när 

han ser på Pelle. Han ler, har halvslutna ögon och höjda ögonbryn. Den vresiga och 

överlägsna rollen förstärks då han utbrister ”Vad är du för en gröngöling?” (Beskow, 

1912) och målaren kan därför upplevas som hård mot Pelle. Pelle tittar upp på målaren 

med sin keps i famnen men ansiktsuttryck går inte att tolka då han står med ryggen mot 

läsaren. Längre bort på bilden syns tre barn som står och tittar på.  Den äldsta är en 

flicka som bär på ett yngre barn. Det yngre barnet är svårt att könsbestämma. Bredvid 

henne står en yngre pojke med en pinne i handen. De ser fattiga ut då deras kläder är 

illustrerade som slitna. Flickan har inga skor och hennes hår är uppsatt i en slarvig fläta. 

Deras ansiktsuttryck tolkar jag som försiktiga och rädda när de tittar på målaren. 

Målaren ber Pelle ro över till handelsboden för att köpa terpentin till honom. För slanten 

som bli över får Pelle köpa färg. Nästa bild visar när Pelle ror och även när han köper 

terpentin av handlaren i handelsboden. Handlaren är en man och han ser glad och 

tillmötesgående ut när Pelle står vid disken.  

 

Skräddaren är liksom målaren hård men kan också upplevas som analyserande. På 

bilden syns skräddaren sittandes på ett bord och syr ett par byxor och samtidigt sneglar 

han på Pelle med en sur blick. Han står med ryggen mot läsaren och det går därför inte 

att läsa av hans ansiktsuttryck. Pelle tittar på skräddaren med kepsen och det blå tyget i 

sin famn. Rummet är stökigt med tyglappar över nästan hela golvet och en kvinna står 

och stryker vid bordet. Två småbarn sitter under bordet och tittar nyfiket på Pelle. Pelle 
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frågar mäster skräddare om han kan sy kläder åt honom. Pelle bemöts med ”säger du det 

din slarver?” (Beskow, 1912).  Om Pelle räfsar höet, bär in veden och matar grisarna så 

ska skräddaren sy Pelles kläder. När Pelle kommer in med veden är kläderna färdiga. 

Skräddaren sitter kvar på bordet och håller upp kläderna för att visa Pelle. Skräddaren 

visas i profil men man kan ana ett leende mot Pelle. Kvinnan står nu och häller i kaffe i 

kaffekoppar och hon ser också glad ut. På sista bilden visar Pelle sina nya kläder för 

nästan alla som har hjälpt honom. Skräddaren och hans familj, mormor, farmor, hans 

mor och lillasyster. Bredvid hans mor syns en man som jag tolkar är Pelles pappa då 

texten inte nämner det. Farbror målare är den enda som inte syns till. Pelles lamm står 

och tittar på Pelle och ser nöjd ut.  

 

Att männen har yrken är tidstypiskt. Bortsett från målarens titel syns hans yrke på 

bilden då han har på sig yrkeskläder i form av en målarskjorta. Skräddaren antar jag 

jobbar hemma då en kvinna och barn är med i bilden. Troligtvis är det hans fru och barn 

vilket visas mera tydligt i sista bilden då Pelles kläder är färdiga. På en annan bild kan 

man se en skylt utanför skräddarens hus där det står: Per Olofssons skräddare vilket 

tyder på företagsamhet. Tjänsterna som Pelle måste utföra hos de manliga karaktärerna 

kan tolkas som något manligare än de övriga. Till skillnad från skräddaren och målaren 

ser handlaren trevlig ut då han ler mot Pelle.  

 

Männens framtoning är respektingivande för att de ser buttra eller arga ut och ger Pelle 

mer arbete än vad kvinnorna gör. Kvinnorna ser trevligare ut då de ler mot Pelle i 

bilderna. Deras positioner är i jämnhöjd med Pelle till skillnad från männen som ofta är 

placerade högre. Det som talar för att männen har en maktposition är att Pelle tar av sig 

kepsen och håller i den när han möter dem och detta sker inte när Pelle möter 

kvinnorna. Det kan bero på att Pelle känner kvinnorna och därför behöver han troligtvis 

inte vara lika artig mot dem. 

 

4.4.1 Statisk och eller dynamisk och platt eller rund 

Pelles personlighet förändras inte. Det är endast hans sinnesstämning som förändras då 

han är gladare i sista bilden för att hans kläder är färdiga. Pelle är därför statisk som de 

andra karaktärerna i verket. Pelles egenskaper får läsaren inte veta och Pelle är därför 

platt.  
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4.4.2 Fokalisering 

I sagan är det ingen karaktär som förnimmer, alltså finns det ingen fokalisator. Som 

läsare får man inte lära känna Pelle på djupet då hans tankar och känslor inte framgår i 

texten.  

 

5 Sammanfattning och diskussion 
Här redovisas först en sammanfattning och sedan diskussionen av analysen utifrån 
frågeställningarna. Vidare diskuteras hur lärare kan använda verken i klassrummet. 
Avslutningsvis följer förslag till vidare forskning utifrån studien. 
 

5.1 Sammanfattning 

Nedan visas sammanfattningen av resultatet. 

5.1.1 Böckernas berättande om könsroller 

Efter första forskningsfrågan har jag kommit fram till att könsroller kan ses i text och i 

bild i alla fyra verken. Bilderna påvisar könsrollerna tydligare än texten, och det kan 

bero på att verken är bilderböcker. Ett exempel är Pelles nya kläder där Beskow tydligt 

visat med bilderna att de manliga karaktärerna är dominantare än de kvinnliga. Det är 

inget som är beskrivet i texten. I Tomtebobarnen framgår könsrollerna i både text och 

bild, då far och mor beskrivs redan på den första sidan. Dock berättar bilderna mer än 

texten, vilket visas tydligt då pojkarna gråter på en bild men utan att texten berättar 

varför.  

 

I Puttes äventyr i blåbärskogen förmedlas könsrollerna tydligt i texten. I texten beskrivs 

blåbärspojkarna som smutsiga och flickorna som prydliga. Även bilderna visar detta. 

Karaktärernas konversationer uppvisar också tydliga könsrollsmönster, då lingonmor 

säger att lingonflickorna ska plocka bären varligt och blåbärsfar säger till pojkarna att 

de ska skynda sig.  

 

Tant Grön Tant Brun och Tant Gredelin är det verk som innehåller mest text. Verket 

innehåller därför fler konversationer än övriga analyserade verk och fler karaktärer är 

fokalisatorer, vilket gör att läsaren får veta mer om vad de tänker. Tankar som 

framkommer är exempelvis fruarna i stadens tankar om Tant Bruns goda sötsaker till 

barnens barnkalas eller positivhalarens elaka tankar om lilla Prick.   
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5.1.2 Hur böckerna speglar sin samtid 

Tant Grön Tant Brun och Tant Gredelin utspelar sig under sent 1800-tal, vilket var den 

tid då Beskow själv var barn. Herr Blås maktposition presenteras redan vid första mötet 

med honom. Han sitter även på den största stolen och som texten berättar ”undervisar 

barnen” i slutet av sagan. Att tre tanter bor i samma hus utan någon make var 

annorlunda och därför bryts normen om en normal 1800-talsfamilj; dock utför de 

sysslor i hemmen som trägårdsarbete, och bakning, vilket tyder på att de tre tanterna kan 

vara hemmafruar. Att det finns fattiga och rika påvisas när barnen möter Tant Brun på 

vägen; barnen har smutsiga kläder och är ledsna eftersom de har tappat en slant.  

 

I Pelles nya kläder får läsaren ett intryck av att Pelle inte lever i varken en fattig eller en 

rik familj. Han är glad och frisk samt har en mor och en far. Kanske har familjen inte 

råd att köpa nya finkläder till honom. När Pelle möter farbror målaren står två barn i 

bakgrunden som är smutsiga och bär slitna kläder. De är troligtvis fattiga. Männen i 

sagan har traditionellt manliga yrken som skräddare, målare och handlare. Kvinnorna 

jobbar hemma i trädgården eller väver samt passar barn, vilket kan tyda på att de kan 

vara hemmafruar.  

 

I Tomtebobarnen är inte samtiden lika tydligt märkbar som i de ovan nämnda verken. 

Den lilla pojken bär en klänning, vilket var vanligt att små barn gjorde på den tiden när 

verket skrevs. Karaktärerna i verken använder traditionella hantverksredskap som till 

exempel yxa och spinnrock. Tomtemor är figuren i sagan som tar hand om barnen och 

ser till att de finns kläder och mat till familjen. Tomtemor kan därför ha rollen som 

hemmafru. Far har en dominerande roll i sagan. Det märks exempelvis när han ger order 

åt mor samt genom att han undervisar barnen och ger ett av barnen smäll.  

 

I Puttes äventyr i blåbärsskogen bär Putte, som tidigare nämnts, en klänning, som små 

barn ofta gjorde vid sekelskiftet 1900. Blåbärspojkarnas kläder är inte lika tidstypiska; 

de bär vanliga blå shorts och tröjor. Lingonflickorna däremot bär klänningar som 

läsaren kan tycka är tidsenliga men det är inte heller tydligt. Samtiden märks inte tydligt 

i verken eftersom handlingen utspelar sig i skogsmiljö och innehåller fantasi. Sagan 

skulle kunna utspela sig idag om man bortser från Puttes tidsenliga kläder.  
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5.2 Diskussion 

Här redovisas diskussionen om det jag har kommit fram till i analysen. 

5.2.1 Böckernas berättande om könsroller 

Gemensamt för de fyra verken är att kvinnor gestaltas som de goda och tar hand om 
barn. Männen gestaltas som bestämmande och något aggressiva. Den makthavande 
mannen och den givmilda kvinnan finns mer eller mindre i alla fyra verken. I Tant 
Grön Tant Brun och Tant Gredelin framställs Herr Blå som en auktoritär gubbe. Första 
gången vi ser Herr Blå i verket hytter han med näven och ser arg ut. Ett liknande 
intryck fick jag av mäster skräddare och farbror målaren i Pelles nya kläder. De är 
högre placerade i bilden och de båda har en sur och överlägsen attityd. Detta påvisar att 
männen förr hade makt, vilket också märks när Pelle tar av sig kepsen när han möter 
dem. Det stämmer överens med sekelskiftets förmyndarinstitution, som byggde på att 
kvinnan skulle vara underordnad mannen under sin livstid (Ahlberger & Kvarnström, 
2004:75). 
 

Att flera män som levde runt sekelskiftet hade en benägenhet för våld visar sig i verken. 
I sagan om Tant Grön Tant Brun och Tant Gredelin jagar Herr Blå en pojke med sin 
käpp och positivhalaren höjer sin käpp mot lilla Prick. I Tomtebobarnen får barnen 
smäll av far om de tar fel svampsort. De vuxna männens position speglas av1800-talets 
normer då männen hade tillåtelse att slå sin fru och sina barn i uppfostrande syfte.. 
Eriksson (2010:31) berättar att männen kunde använda våld för att visa den maktposition 
de förväntades ha  

 
Flickorna framställs som försiktiga i alla verken. Flickorna i Puttes äventyr i 
blåbärsskogen uppmanas av lingonmor att plocka lingonen försiktigt. I Tant Grön Tant 
Brun och Tant Gredelin uppmanar flickan sin bror att ta det försiktigt. Hon berättar för 
Tant Brun att de ville klappa grisen, vilket även det kan tolkas som en typisk sak som 
flickor kan säga.  
 
Att flickor och kvinnor är omsorgsfulla speglas i nästan alla fyra verken. I sagan om 
Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin bjuder Tant Brun barnen på knäck och 
pepparkakor samt tröstar barnen när de gråter. I Tomtebobarnen syns det 
omsorgstagande i flickan genom att hon ofta håller sin lillebror i handen. Hon ger även 
ekorrarna och andra djur mat, vilket inte de två äldre bröderna gör. Det kan tyda på 
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omsorg. Holmdal (2000:153) skriver att flickorna och kvinnorna runt sekelskiftet 1900 
beskrevs som känslosamma och omvårdande, och att de därför fick ta hand om barnen  
 

5.2.2 Hur böckerna speglar sin samtid 

Jag har genom analysen belyst hur verken speglar sin samtid. Dåtidens samhälle syns 

framförallt i  Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin,  Pelles nya kläder och 

Tomtebobarnen. I Pelles nya kläder speglar samhälle så som det såg ut i slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet, bland annat genom att männen jobbar medan kvinnorna 

är hemma. Enligt Widerberg (1980: 41) sågs det vid den här tiden som en självklarhet  

att kvinnan hade sin plats i hemmet i rollen som hemmafru och moder.  

 

Sagan om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin strider dock mot normen om en 

kärnfamilj. Ingen av tanterna är mor, och det var inte vanligt att tre tanter bodde 

tillsammans under 1800-talet. I boken utför de dock traditionellt kvinnliga 

hemmasysslor som att baka och brodera, vilket stämmer överens med samhällsnormen 

då sysslorna utförs i hemmen.  

 

I Tomtebobarnen är familjen samlad runt brasan då far berättar sagor för dem. Alla 

barnen sitter på golvet och lyssnar medan far sitter på en pall. Det påminner om den 

makt husbonden hade runt sekelskiftet. Hammarskiöld och Fried (2003:120–124) 

skriver om husbonden som satt och läste om jularna. Husbonden intog då prästens roll 

som den som hade mest makt.  

 

Trots att Tomtebobarnen inte är en realistisk berättelse finns det flera tidsmarkörer i 

berättelsen.  Barn på gårdar förr fick lära sig att arbeta och hjälpa till tidigt (Götebo- 

Johannesson, 1996: 160).  Sysslorna bestod bland annat i att karda och spinna ull, vilket 

kan ses i både Tomtebobarnen och Pelles nya kläder. Att det är ett kvinnogöra visas i 

båda böckerna, då både tomtemor, Pelles mor, farmor och mormor utför arbetet. Även 

flickan i Tomtebobarnen hjälper till med att bland annat karda. Götebo-Johannesson 

(1996:160) skriver att både flickor och pojkar till en början fick hjälpa kvinnor med 

diverse innesysslor, som exempelvis att karda och spinna. När pojkarna blev äldre 

hjälpte de männen med deras arbeten. Könsskillnaderna markerades alltså tidigt. 
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5.2.3 Bilderböckernas användning i skolan 

Jag har kommit fram till att man kan använda bilderböckerna Tant Grön, Tant Brun och 

Tant Gredelin, Pelles nya kläder och Tomtebobarnen i historiskt syfte för att undervisa 

om sekelskiftets historia och om genus. Berättelserna innehåller realistiska redskap och 

kläder som var vanliga under verkens samtid. Dock poängterar Möhl och Schack 

(1981) att ingen pedagog kan vara säker på att barn uppfattar och upplever den lästa 

berättelsen på det sättet som pedagogen tänkt (Möhl & Schack, 1981:14).  

Som lärare tycker jag att man bör vara förberedd när man ska använda en äldre bok. 

Det finns ord i Beskows verk som inte används idag. Dagens elever kan ha 

svårigheter att förstå dessa. Möhl och Schack (1981) menar att som läsare och 

pedagog måste man använda ett uttryckssätt som barnen förstår. Barnböcker idag 

använder ord som ligger på barns nivå och undviker ord som kan uppfattas som för 

svåra för att barn ska förstå berättelsen (Möhl & Schack, 1981:18). Det kan därför 

vara svårt att använda verken framförallt för yngre barn, då de måste ha förståelse 

för att verken är ålderstigna.  

För barn är familjen och hemmet de viktigaste faktorerna för att socialisera sig och 

växa upp. I hemmet får barnen vara med om förväntningar och de normer som finns 

i samhället (Möhl & Schack, 1981:27).  En del historiska normer i verken kan vara 

ett hinder för elevernas förståelse. Händelser som att barnen i Tomtebobarnen kan få 

smäll och att positivhalaren höjer sin käpp mot lilla Prick bör man uppmärksamma 

eleverna på, då det är händelser som speglar gamla normer om bestraffning och aga. 

Som lärare ska man även förklara de genusnormer som syns i verket Tomtebobarnen 

där flickan mestadels hålls i bakgrunden. Den stora skillnaden mellan lingonflickor och 

blåbärspojkar kan också diskuteras. Möhl och Schack (1981) hänvisar till Merkel 

(1974), som anser att barnböcker som bygger på verkligheten har till syfte att få barnet 

medveten om verkligheten, det borgerliga samhället, samt beteendenormer som sker där 

(Möhl & Schack, 1981:55). Därför är det viktigt att upplysa eleverna om att dåtidens 

samhällsnormer såg annorlunda ut. 

Tomtebobarnen och Puttes äventyr i blåbärsskogen kan användas i naturundervisning 

eftersom Beskows bilder är verklighetstrogna. Säljö (2012) skriver om det 

sociokulturella perspektivet. Det står att genom den skönlitterära boken kan lärare och 

elever kommunicera och skapa tankar om innehållet. Den skönlitterära boken är därför 
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ett passande redskap för inlärning (Säljö, 2012: 191). Nikolajeva (2004) stödjer Säljö 

och skriver att i ett undervisande och socialiserande syfte har barnlitteraturen använts 

mer flitigt i klassrummen än allmän litteratur till exempel faktatexter (Nikolajeva, 2004: 

20). Möhl och Schack (1981) poängterar dock att pedagoger bör skaffa sig större 

kunskaper om hur barn tar till sig litteraturen och hur de ska använda litteraturen i ett 

lärande syfte och det kan bero på elevers motivation till det de läser. Vad litteraturen 

förmedlar är en viktig faktor för att en elev ska tycka det är intressant (Möhl & Schack, 

1981:19,106). Eleven bör känna igen sig i litteraturen för att kunna ta till sig kunskapen 

som förmedlas. Därför kan det vara viktigt innan användningen av verken att informera 

om verkens ålder samt göra eleverna inspirerade om vad det är de ska lära sig till 

exempel normer och genusundervisning eller historieundervisning.  

 
Vidare forskning 

Studien har gjort mig nyfiken om hur dagens barn tar till sig Beskows böcker. Märker 

barnen av de könsroller och samhällsnormer som böckerna förmedlar? För att ta reda 

på det kan jag observera barn som reflekterar över en läst Beskow-bok, antingen för en 

kompis eller i ett boksamtal. Att låta barn reflektera över bilderna är också intressant då 

det kan komma fram många olika svar eftersom olika individer kan göra olika 

tolkningar. Det kan därför bli intressant att se hur barnen tolkar karaktärerna i verken för 

att sedan ta reda på vilken tolkning som syntes mest. 
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