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Abstract 

The aim of this study is to explore the different family constellations that exists in a selection 

of children’s picture books published between the years of 1989 and 2015. The representations 

of these family constellations have been compared by critically investigating norms that applies 

to families and they have been analyzed by these norms and the statistics that existed in society 

at the beginning of the 21th century. 

The result shows that all of the four chosen picture-books goes against the norm on some point, 

but that the newest of the four books is the one that most resembles the picture of a nuclear 

family. 
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Sammanfattning 

Detta arbetes syfte är att se vilka olika familjekonstellationer som existerar i ett urval av 

bilderböcker som utkommit mellan 1989 och 2015. Dessa familjekonstellationers framställning 

har jämförts med hjälp av ett normkritiskt perspektiv, analyserats utifrån rådande normer som 

gäller familj och familjeliv i samhället och den statistik som tagits fram över olika familjeformer 

i Sverige under början av 2000-talet. 

Resultatet visar att de fyra olika bilderböckernas familjer alla på något sätt går emot normen, 

men att den familj som stämmer bäst överens med bilden om hur kärnfamiljen ska se ut är den 

nyaste av de fyra utvalda bilderböckerna.  

Nyckelord 

Familjekonstellation, familj, Billy blir arg, Vad sa pappa Åberg, Lina bygger en koja, Eddie och 

napparna, normkritik, normer.  
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1. Inledning 

I förskolans värld idag får vi möta många olika barn med olika bakgrunder och erfarenheter. 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 4) lyfter vikten av att vi som pedagoger visar och lär 

barnen att alla människor inte har samma livssituationer. Barnen ska utveckla en förmåga att 

respektera och vara öppna för de skillnader som kan finnas i andras levnadssätt och 

uppfattningar. Samtidigt ska vi i vår roll som förskollärare lära barnen att vara uppmärksamma 

och reflekterande när det gäller normer och vidga deras synsätt. 

En stor del av det lilla barnets livsvärld kretsar kring familjen. Ändå kan det handla om många 

olika familjeformer. I många bilderböcker och andra medier lyfts familjen fram i en och samma 

form, nämligen den som består av en mamma, en pappa och barn. När visar vi då barnen att 

olika är bra och att det kan finnas andra versioner och former av familjen? I vårt arbetsliv 

behöver vi visa på variation och ge barnen ett bredare urval för att öka deras erfarenheter och 

på så sätt öppenhet för det som är annorlunda mot det de är vana vid.  

Jag kommer i det här arbetet göra en normkritisk litteraturanalys med familjebegreppet som 

utgångspunkt. Studien kommer att utgå från Nikolajevas litteraturanalytiska begrepp (2000), 

men det mest centrala i uppsatsen kommer att vara det normkritiska begreppet samt 

familjebegreppet. Studien kommer att analysera familjekonstellationer i bilderböcker för att se 

vilka olika sorters familjer som skildras i dessa. I verkliga livet existerar det, förutom 

kärnfamiljen, familjer som består av ensamförälder och barn, mor- och farföräldrar och barn, 

fosterfamiljer och familjer som har utökats när mamma och pappa gått isär och bildat nya 

familjer med en annan partner. Alla dessa konstellationer behöver lyftas för att normen om 

familjen ska breddas och ge barnen en bättre chans att möta världen med mer öppna sinnen och 

respekt. Det blir alltså viktigt för en blivande förskollärare att undersöka detta.  

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att se vilka olika familjekonstellationer som existerar i ett urval 

bilderböcker från 1980-talet och framåt, analysera dessa ur ett normkritiskt perspektiv och 

jämföra hur familjerna i böckerna utvecklats över tid. 
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1.2. Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vilka familjekonstellationer existerar i bilderböckerna? 

 Hur framställs familjerna i böckerna relaterat till de existerande syner på familjeformer 

som råder? 

 Vilka förändringar framkommer om man jämför bilderböckerna i den utvalda tidsramen 

med varandra? 

Valet av dessa frågeställningar har gjorts eftersom de lämpar sig för studiens syfte. Att titta på 

familjekonstellationerna i bilderböckerna och hur dessa framställs i ett komparativt syfte ger en 

grund till den normkritiska analysen. Eftersom den utvalda primärlitteratur skrivits och 

publicerats inom ett tidsförlopp av nästan 30 år passar det syftet att jämföra och försöka granska 

eventuella förändringar som kan kopplas till samhällets utveckling och därmed se de normer 

som existerar. Det kan under den tid som skiljer bilderböckernas utgivningsår åt ha skett en 

utveckling i samhällets normer. 

1.3. Urval 

För att kunna göra ett bra urval av bilderböcker som passar studiens syfte valdes en del kriterier 

ut. Först och främst skulle huvudkaraktären i berättelsen vara ett barn, eftersom barn som läser 

berättelsen ska kunna känna igen sig i denna karaktär. Flera bilderböcker skapade av samma 

författare fick inte vara med i arbetet eftersom en och samma författare kan ha skrivit flera 

böcker som handlar om samma familj och detta inte gynnade den komparativa analysprocessen. 

Vidare skulle familjerna i bilderböckerna bestå av minst ett barn och en vuxen, på grund av att 

ett barn utan familj och utan en vuxen vårdnadshavare inte är vanlig och därav inte är brukbar 

för studien som jämför normer i familjer i verkligheten. Nikolajeva (2017, s. 161) lyfter att det 

oftast är svårt att inte inkludera en vuxen karaktär i en bilderbok eftersom det inte är sannolikt 

att ett barn ska klara sig på egen hand. Som sista krav behövde den vuxna karaktären i familjen 

besitta en betydande och återkommande biroll för att man i analysen skulle kunna se hur 

karaktären specificeras och jämföra denna med den verkliga motsvarigheten. 

Till slut valdes fyra böcker som kommit ut i respektive fyra olika årtionden. Den första kom ut 

på 1980-talet och den sista kom ut 2015. De utvalda böckerna är: 

• Vad sa pappa Åberg? (Gunilla Bergström, 1989.) 
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• Lina bygger en koja (Hans Peterson och Gunilla Kvarnström, 1998.) 

• Billy blir arg (Birgitta Stenberg, 2006.) 

• Eddie och napparna (Lisa Bjärbo och Jesús Verona, 2015.) 

Anledningen till valet av dessa fyra är, förutom att de passar in på de listade kriterierna, på 

grund av de olikheter i familjeformerna som framkommer. I Vad sa pappa Åberg? finner vi en 

ensamstående pappa med sin son, medan vi i Billy blir arg istället möter en ensamstående 

mamma och hennes son. I studier gjorda av Statistiska Centralbyrån (2002) framgår det att det 

är betydligt vanligare att mamman får vårdnaden om barnen, därav är det intressant att se 

skillnader och likheter mellan Billys och Alfons livssituationer och familjer. Lina bygger en 

koja handlar om en flicka vars föräldrar är skilda och Eddie och napparna visar en 

tvåbarnsfamilj där föräldrarna är tillsammans. Ytterligare en avgränsning som har gjorts är att 

ingen av bilderböckerna handlar om en regnbågsfamilj. Detta aktiva val har tagits på grund av 

mängden av arbeten som redan har gjorts gällande denna sorts familjeform. Eftersom böckerna 

har getts ut i fyra olika decennier är förhoppningen att de skulle kunna bli intressanta att jämföra 

med varandra och med de normer som den tidigare forskningen har visat om familjen. 

Förhållandet till den tidigare forskningen blir här en viktig del av arbetet. 

1.4. Disposition 

Kapitlet som följer kommer att handla om teori och metod. Efter det redogörs för tidigare rele-

vant forskning inom de områden som arbetet rör. Sist i uppsatsen redogörs för analysen och 

dess resultat, följt av en avslutande diskussion.   
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2. Teori och metod 

Fortsatt i arbetet kommer det att redogöras för val av perspektiv i analysprocessen och de 

centrala begrepp som används. Efter det beskrivs valet av metod och metodologi. 

2.1. Normkritiskt perspektiv 

I uppsatsen kommer de bilderböcker som har valt ut att analyseras genom ett normkritiskt 

perspektiv. I grund och botten handlar det normkritiska perspektivet om att man som forskare 

ska intressera sig för normernas uppkomst och hur de återkommer i sina respektive 

sammanhang. Valet av detta perspektiv har gjorts eftersom det kommer hjälpa granskningen av 

de familjeformer som uppkommer i bilderböckerna kritiskt och jämföra dem med de normer 

som existerar gällande familjeuppbyggnad som har påträffats i den tidigare forskningen. 

Genuspedagogen Aisha Lundgren (2014) menar att normstrukturer ger människor olika villkor 

och möjligheter i de sammanhang de befinner sig i och bör ifrågasättas. Fortsatt beskriver 

Lundgren (2014) att normkritiken handlar om att skapa möjligheter och lösa upp gränserna 

mellan det som anses vara normalt och det som anses vara annorlunda för att människor ska få 

leva som de önskar och vara som de är.  

En annan forskare som skriver om normer och normbrytande processer är Anette Hellman. 

Hellman (2013, s. 146) pekar på att det är de vuxnas ansvar att vara normkritiska och noga 

undersöka de normer som skapas på förskolan och är återkommande. Detta för att barnen på 

förskolan ska erhålla många fler möjligheter och uppdraget är att motverka normer som råder 

på förskolan. Genom att använda detta perspektiv är tanken att även visa hur viktigt det är att 

granska de bilderböcker som vi tar in i våra förskolor och läser för barnen eftersom det även 

existerar normer i dessa.  

I sin avhandling anser Hellman (2010, s. 42) att människor formas av normer och att dessa 

normer skapas i maktförhållanden i olika situationer. Hon förklarar detta med att påpeka hur 

barn får höra vad de får och inte får göra på förskolan och om man handlar mot normen gör 

man något avvikande. Det blir avvikande just för att normer skapas i maktförhållanden och 

hierarkier. Normen är det ”normala” som besitter dominans och därmed kan det motsättande 

pekas ut och definieras som onormalt. Det är dessa normer som kommer att kunna belysas i och 

med användandet av det normkritiska perspektivet som verktyg i analysen. 
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2.1.1. Normer 

Som Hellman tydligt beskriver i sin avhandling (2010, s. 42.43) är en norm något som skapas i 

maktförhållanden och det som motsätter normen är det avvikande och därmed onormalt. Be-

greppet norm kan översättas med det vi i samhället anser vara det normala i ett visst samman-

hang. Det är så kallade oskrivna regler som vi följer på de platser och de grupper vi deltar i. 

Normer ser olika ut i olika kontexter och ofta tänker man inte på att de existerar förrän en norm 

har brutits (Lundgren, 2014). Fortsättningsvis används denna innebörd av begreppet norm. 

 

2.2. Metod 

I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativ bild- och textanalys som metod. Niko-

lajeva (2000, s. 177) betonar att man kan analysera en text via vilka perspektiv och vilken sorts 

berättarröst som framkommer i den. Synvinkeln, menar författaren handlar om berättaren, lä-

saren och karaktärens förhållande till varandra. Det finns enligt Nikolajeva olika slags percept-

ionsvinklar, vilket innebär att man i en text kan se på händelser ur olika personers ögon (exem-

pelvis olika karaktärers). Författaren menar även att man behöver se skillnad på synvinkeln och 

berättarrösten i en bilderbok. Det förstnämnda handlar om vem som beskådar händelserna i 

bilderboken och det andra rör vem som berättar berättelsen i fråga. 

Nikolajeva listar upp frågor som man kan utgå från i en litteraturanalys om man väljer att utgå 

från att studera berättarperspektivet. Man ska fråga sig själv vem det är som fungerar som be-

rättaren i bilderboken, vems synvinkel man som läsare utgår från, vems världsåskådning vi 

utgår från och om det existerar någon mångtydighet i berättarrösten och synvinkeln samt om 

dessa är i samförstånd med varandra (2000, s. 198).  

Löfdahl och Pérez Prieto (2014, s. 168) använder sig av begreppet systematisk analys för att 

beskriva textanalysen som metod. De menar att man analyserar sina valda texter på ett syste-

matiskt sätt och man har ett likadant tillvägagångssätt för varje text som redan innan analysens 

början har tänkts ut. Författarna själva använder sig av metoden för att analysera förskolans 

styrdokument, men skriver senare i kapitlet att man kan använda sig av den systematiska ana-

lysen utifrån den fråga man som forskare själv är intresserad av och på de relevanta dokument 

man har valt, genom att använda sig av vissa teoretiska begrepp (2014, s. 173).  
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Jag kommer att använda mig av hermeneutik som metodologiskt val i min uppsats. 

Hermeneutik är en tolkningslära och har valts eftersom den är lämplig för att öka förståelsen 

för olika fenomen (Westlund, 2015, s. 71). I denna studies fall är fenomenet familjeformerna i 

bilderböckerna.  

Westlund (2015, s. 73) skriver att det är viktigt att tänka på vilken förförståelse man har för det 

fenomen man undersöker. Nikolajeva (2000, s. 13) berättar att man i en så kallad hermeneutisk 

cirkel först börjar med att studera helheten i en text, sedan fortsätter med att granska delar av 

texten och återgår till helheten igen efter det. Detta kan göras flera gånger om man vill granska 

olika delar av texten och då kan helheten bli förstådd på ett annat sätt. 

Vidare beskriver Westlund (2015, s. 75) vikten av att väga in kontexten som verket skrevs i för 

att erhålla bakgrunden till den text man analyserar. Om helheten bakom en text ska kunna 

beskådas behöver även omvärlden som texten skrevs i tas i beaktande. Även Bryman (2011, s. 

507) benämner vikten av att ha textens sociala och historiska kontext i åtanke.  

Bryman (2011, s. 507) lyfter att man som forskare även bör tolka texten med öppet sinne och 

försöka att se vilka frågor det är författaren själv vill att man som läsare ska upptäcka. Westlund 

fyller i med att med ett så kallat ”lyssnande förhållningssätt” ska forskaren låta texten tala till 

hen och inte överösa den med frågor (Westlund, 2015, s. 81).  

 

Sammanfattningsvis bygger denna undersökning på att via det normkritiska perspektivet utföra 

en textanalys på familjens uppbyggnad i bilderböcker.  
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I kommande avsnitt utreds tidigare forskning inom områden som rör arbetet. Familjen lyfts 

fram i ett historiskt perspektiv, men fokus ligger på den tidsperiod vilken den utvalda 

primärlitteraturen utspelar sig i. Även tidigare forskning som handlar om hur familjer skildras 

i bilderböcker nämns.  

3.1. Familjens utveckling 

Det finns gott om tidigare forskning om familjen och utvecklingen av denna. Jag har valt att 

titta närmare på Thomas Johanssons Familjeliv (2009), Bäck-Wiklund & Johanssons antologi 

Nätverksfamiljen (2012) och Ahrne, Roman & Franzéns Det sociala landskapet (2008). I 

samtliga tre verk utgår man från ett sociologiskt synsätt, vilket innebär att man anser att familjen 

påverkas av sociala processer och handlingar som utförs av individer, grupper och samhälle. 

Historiskt sett fanns familjen, enligt Ahrne, Roman och Franzén (2008, s. 112), till för att 

säkerställa att nya generationer skulle kunna ta över egendom och släktnamn. En kvinna blev 

bortgift av sin far och bytte därmed förmyndare från denne till en make och hennes roll var att 

ta hand om hem, hushåll och barn. Johansson (2009, s. 32) håller med om detta och tillägger att 

kvinnor först börjar ge sig ut på arbetsmarknaden under den senare delen av 1900-talet för att 

därigenom ställa högre krav på männen att ta ett ansvar för det gemensamma hemmet. 

Johansson fortsätter strax därefter att förklara hur antalet deltidsarbetande kvinnor fördubblades 

från 1960-talet till 1980-talet. Bäck-Wiklund (2012, s. 28) berättar att man tidigare 

individualiserat sig och haft ett annat liv utanför familjen, men att man under senare tid har 

individualiserats även inom familjens ramar. Denna individualisering och demokratisering av 

familjen har enligt författaren gjort att kvinnor och mäns identiteter och relationer till varandra 

har ställts inför nya utmaningar och därför har det blivit svårare för människor att upprätthålla 

en stabil relation. Detta innebär att kärnfamiljen har satts under press och kommit att 

ifrågasättas vilket har lett till att andra familjeformer blivit vanligare. 

Ahrne et al. (2008, s.s. 111-112) räknar upp anledningar till att vi numera har fler familjeformer 

i vårt samhälle. Bland annat är detta på grund av att familjer ofta har två försörjare istället för 

en, man har haft större tillgång till preventivmedel och antalet skilsmässor har ökat. Johansson 

(2009, s. 50) hävdar att 1970-talets omstrukturering av samhället påverkade hur människor såg 

på familjen och därmed förde en förändring med sig, eftersom man ifrågasatte det 
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förhållningssätt man tidigare haft till familjen. Det så kallade familjebegreppet har expanderats 

och inkluderar nu för tiden bland annat föräldrar som inte är gifta, men fortfarande bor 

tillsammans, föräldrar som har separerat och skaffat nya familjer vid sidan av, familjer med två 

föräldrar av samma kön samt enföräldersfamiljer. Ahrne et al. (2008, s. 112) menar att på grund 

av alla dessa nya familjeformer blir det svårare och svårare att fastställa begreppet familj. 

Enligt Johansson (2009, s. 33) har män under den senare delen av 1990-talet visat sig ta mer 

och mer ansvar över hushållet. Ahrne et al. (2008, s. 150) menar dock att fördelningen av 

hushållsarbetet fortfarande är ojämn eftersom kvinnor oftast lägger ner dubbelt så mycket tid 

på att ta hand om hemmet som mannen. Allt som allt har familjen börjat individualiseras och 

det finns en större frihet i att få bilda en egen familjeversion och Johansson (2009, s. 42) skriver 

att familjen har genomgått en ofantlig förändring under 1900-talets gång. Författaren fastställer 

att en demokratisering av familjen bidrar till tillkomsten av fler familjeformer (2009, s. 93).  

Han benämner även att den traditionella kärnfamiljen numera är ett slitet begrepp (2009, s. 

105). 

Vidare pekar Ahrne et al. (2008, s. 124-125) på undersökningar som gjordes år 2000 och hur 

resultatet visar att män och kvinnor mellan 23 och 25 år ser tvåbarnsfamiljen som ett ideal. 

Dock är det Sveriges familjemönster som har förändrat sig mest i förhållande till kärnfamiljens 

ideal om man jämför det med resterande länder i västra Europa. Detta förklarar författarna med 

att skilsmässorna har ökat och det är vanligt att inte gifta sig alls och endast bo tillsammans 

med sin partner, samt att antalet kvinnor i Sverige som arbetar har ökat. Bäck-Wiklund (2012, 

s. 38) skriver att antalet separationer dock har minskat under 2010-talet och att man som ung 

tycks vilja ha en säker grund innan man börjar bilda familj och skaffa barn vilket leder till att 

kvinnor i Sverige nu för tiden har en äldre genomsnittsålder vid födandet av sitt första barn. I 

en artikel i Future of Children (2015, s. 3) benämner Sara McLanahan och Isabel Sawhill det 

problematiska i att de yngre generationerna väntar längre med att gifta sig, om de gifter sig över 

huvud taget. De anser att ogifta par har en mer instabil grund för sin familj att stå på, men 

erkänner att det senaste decenniet har kommit med många förändringar som lett till nya 

familjeformer. Författarna menar även att det finns en klasskillnad, där de människor som är 

högre utbildade oftare väljer att gifta sig innan de skaffar barn, medan de lägre utbildade inte 

gör det (2015, s.s. 4-5). Johansson (2012, s. 93) anser att man i USA skiljer sig från Sverige i 
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och med att man där fortfarande för en moralisk diskussion om ensamstående mammor medan 

vi i Sverige har tonat ner denna sorts diskussion betydligt mer.  

Sammanfattningsvis har kärnfamiljens position i samhället därmed gått från att vara 

normaliserad till att bli ifrågasatt och ersatt av flera andra familjeformer. Detta på grund av att 

det blev vanligare att kvinnan arbetade och hennes position som hemmets omhändertagare 

behövde dela plats med den position hon erhöll i arbetslivet. Tillsammans med 

individualiseringen av människor gjorde detta att relationerna mellan makar stötte på fler hinder 

och det blev vanligare med skilsmässor. Det är idag vanligt att man ingår samboskap istället för 

att gifta sig, men idén om den traditionella kärnfamiljen med två barn står ändå som den ideala 

familjeformen. Dock har medelåldern på förstföderskor höjts på grund av att unga idag gärna 

vill erhålla en stabil grund att börja sin familjebildning på. Familjebegreppet har därigenom 

utökats till att bland annat innefatta enföräldersfamiljer, ombildade familjer, familjer där 

föräldrar har separerat, familjer där föräldrar bor tillsammans utan att vara gifta och familjer 

med två föräldrar av samma kön. 

Den tidigare forskningen som har beskrivits ovan vilken rör familjen kommer att användas för 

att lättare kunna känna igen, beskriva och granska de normer som existerar i den utvalda 

primärlitteraturen. 

3.1.1. Familjebegreppen 

Begreppet familj har kommit att få en bredare innebörd i och med att det i dagens samhälle 

finns många former av familjer. Enligt Statistiska Centralbyrån (2002, s. 12) var de flesta 

familjer med sammanboende föräldrar så kallade traditionella kärnfamiljer eftersom de barn 

som fanns i hushållet var föräldrarnas gemensamma. När två föräldrar har barn från olika 

tidigare förhållanden och inte enbart med varandra kallas familjen för en ombildad familj. Även 

Ahrne et al. (2008, s. 114) beskriver kärnfamiljen som bestående av en mamma och pappa som 

delar barn medan Johansson (2009, s. 105) anser att begreppet kärnfamilj i sig är ett slitet och 

gammalt uttryck. Hädanefter används dessa ovan nämnda beskrivningar av begreppen 

kärnfamilj och ombildad familj, som Statistiska Centralbyrån (2002) och Ahrne et al. (2008) 

har gjort.  

I studien förekommer även begreppet helgbarn vilket syftar till ett barn som tas om hand av en 

annan familj som avlastning för sin vanliga familj. Denna så kallade avlastningsfamilj tar hand 
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om barnet på grund av att dess föräldrar inte har möjlighet att ge barnet den omsorg den behöver 

(Höjer, 2012, s. 158). Begreppet helgbarn kan jämföras med begreppet fosterbarn.  

Samtidigt skriver Ahrne et al. (2008, s. 112) att det blir svårare att förklara begreppet familj 

eftersom det finns så många olika former av familjer nu för tiden, vilket det redan har skrivits 

om i avsnittet om tidigare forskning. Johansson (2009, s. 50) håller med om detta och skriver 

att familjebegreppet har utvidgats och inkluderar nu fler konstellationer. Det är denna version 

av begreppet familj som kommer fortsätta hänvisas till i kommande delar av arbetet. 

3.2. Familjen i bilderboken 

Det existerar några tidigare examensarbeten som rör arbetets område. Jenny Johannesson 

(2007) skriver om familjekonstellationer i den moderna svenska barnlitteraturen, men inriktar 

sig främst på böcker för barn som går i lågstadiet, medan den här studiens syfte snarare inriktas 

på litteratur för förskolebarn. Både Vera Vikman (2012) och Ann Lindberg (2009) har undersökt 

vad barn tänker om de moderna familjekonstellationerna och de föreställningar som barn har 

om familjen. Vikman har rört lite ytligt vid familjen i bilderböcker, men har valt att studera barn 

i skolåldern. Även Anna Österberg (2017) har i sitt examensarbete valt att studera den 

förändrade familjen i bilderböcker och har då valt ut tre bilderböcker från olika tider för att se 

hur familjen har utvecklats. Det sist nämnda arbetet har vissa likheter med mitt arbetes syfte, 

men Österberg har valt att lägga fokus på de sociala skiktningarna i familjerna, medan denna 

studie fokuserar på de normer som förekommer.  

Ett särskilt viktigt examensarbete som är en central utgångspunkt för min analys har skrivits av 

Linn Midelf och Matilda Linell (2015). De har liksom jag tagit fasta på begreppet kärnfamilj 

och tittat på och jämfört bilderböcker från 1910 till 2010. Mitt arbete skiljer sig från deras i och 

med att jag har valt att utgå från ett normkritiskt perspektiv och vi har valt olika primärlitteratur, 

förutom Vad sa pappa Åberg?. Midelf och Linell kom fram till att det redan år 1910 lyftes fram 

olika sorters familjekonstellationer i bilderböcker, så som i Elsa Beskows Tant Grön, Tant Brun 

och Tant Gredelin, där de tre damerna anses var en tidig representation av en regnbågsfamilj, 

och Tomtebobarnen, som handlar om en kärnfamilj (2015, s. 33). Midelf och Linell skriver även 

att rollerna i kärnfamiljen har förändrats från att ha delat på arbetsuppgifter utifrån det kön 

familjemedlemmen besitter till att i en mer nutida bilderbok ha skildrats som mer jämställda. I 

böcker där familjen består av ensamstående förälder har författarna kommit fram till att man i 
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Beskows Hattstugan från 1930-talet har en mer självständig mamma som tar allt ansvar för sina 

barn själv, medan man i den nutida Världens mamma och en katt visar en förälder som tar hjälp 

och stöd av sin omgivning. Dock anses modern i den i nutid utkomna boken ha en närmare 

relation till sina barn (2015, s. 33). Mitt arbete bidrar till den kunskapen som den tidigare studien 

har frambringat, genom valet av annan primärlitteratur, samt genom valet av det normkritiska 

perspektivet. 

Nikolajeva skriver om barnlitteratur i Barnbokens Byggklossar och pekar på att författarens 

intentioner påverkar bilderbokens karaktärers uppbyggnad, till exempel synen på barndomen 

som förändras över tid (2017, s. 149). Nikolajeva nämner även kort att föräldraskapet i 

bilderböcker handlar om ansvar för en mindre och svagare person (2017, s. 91) och att ett motiv 

i bilderböcker kan vara exempelvis föräldrars skilsmässa eller styvföräldrar (2017, s. 98). 

Längre ner på samma sida skrivs det även om hur många bilderböcker på 1960- och 1970-talen 

tillverkades för att lärare ville ha dem som material till sin undervisning som underlag för 

diskussion. Detta skriver även Kåreland om i sitt verk Möte med barnboken. Kåreland (2001, 

s. 101) beskriver hur författare började fördjupa sin skildring av verkligheten och beskrev barns 

vardag mer. Arbetande mammor förekommer oftare och man börjar även i bilderböcker försöka 

demaskera familjeidyllen genom att illustrera skilsmässor, traditionella könsmönster och 

konflikter i familjen (Kåreland, 2001, s. 104). Allt som allt menar Kåreland (2001, s. 50) att ett 

återkommande ämne i svenska barnböcker är just barns livssituationer. 

Kåreland (2001, s. 112-113) fortsätter med att berätta om hur man nästan lite komiskt i nyare 

barnböcker vill peka på hur de traditionella familjeformerna upphör och föräldrarollen blir 

svagare och att det till och med skrivs böcker om hur rollerna vänds upp och ned så att barnen 

bestämmer istället för föräldrarna. 

Ylva Odenbring skriver i en artikel om böckerna om Emma, av Gunilla Wolde, och hur 

jämställdheten i familjen illustreras i dessa böcker från 1970-talet. Böckerna utgavs under en 

tid då man enligt Odenbring (2014, s. 2) gav föräldrar och barn en mer jämställd relation i 

bilderböckerna och då barnens karaktärer fick mer legitimitet. Odenbring håller med Johansson 

(2009, s. 50) om att familjen påverkades av samhällsförändringar, men tillägger (Odenbring, 

2014, s. 2) att detta även skildras i bilderböcker, exempelvis i Emmaböckerna.  

En familjekonstellation som Odenbring upptäcker i böckerna om Emma är den frånskilda 

föräldern. Emmas kompis Per bor ensam med sin mamma och hans mormor passar honom när 
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mamman måste jobba. Odenbring lyfter att det på 1970-talet började bli lättare att skilja sig, 

hon nämner även att det oftast är modern som får vårdnaden om barnen (2014, s. 4-5). Slutligen 

kommer Odenbring (2014, s. 12) fram till att mycket som beskrivs om familjen i böckerna om 

Emma fortfarande gäller i dagens samhälle, men att de representationer av kön som finns i 

böckerna oftast är traditionella och mamma har huvudansvar för barnen. 

Eva Heggestad (2013) skriver i en artikel om hur regnbågsfamiljer som familjeform 

återkommer i bilderböcker. Heggestad nämner att författare till så kallade ABC-böcker och 

ramsor ibland har använt sig av begreppet queer under bokstaven ’Q’ och att de böcker som 

idag skrivs om regnbågsfamiljer ofta har ett igenkänningssyfte för de barn som lever i 

regnbågsfamiljer i verkliga livet (2013, s. 226). Heggestad (2013, s. 246) kommer fram till att 

den traditionella kärnfamiljen står som ett fast ideal att följa även för regnbågsfamiljer i och 

med att man i de flesta böcker som rör regnbågsfamiljer väljer att utgå från normen om att man 

ska vara två föräldrar i en familj. Det finns enligt författaren inga bilderböcker i Sverige där en 

ensamstående, homosexuell förälder är representerad (Heggestad, 2013, s. 246). 

Sammanfattningsvis har det enligt tidigare forskning existerat olika familjekonstellationer i 

bilderböcker redan under tidiga 1900-talet, där både ensamstående mammor och 

regnbågsfamiljer skildrats. Barns vardagsliv är ett vanligt motiv i bilderböcker och under 1970-

talet har den idylliska familjebilden demaskerats och man har allt mer skildrat skilsmässor och 

familjekonflikter allt mer. Denna tidigare forskning ger en jämförande faktor till analysen och 

ger ett tillägg av andra perspektiv för att skapa en nyanserad bild av familjeformerna i 

bilderböcker, vilket är en viktig del av det fortsatta arbetet. 

3.3. Tidigare forskning om min primärlitteratur 

En av mina valda bilderböcker är Vad sa pappa Åberg? av Gunilla Bergström (1989). Det har 

gjorts ganska mycket forskning om Alfons, och Bergström har skrivit många böcker om honom. 

I Andersson och Drukers (2008) Barnlitteraturanalyser skriver Hallberg om Alfonsböckerna 

rent generellt (2008, s. 9-26). Hallberg går dock inte in på Alfons familjesituation mer än att 

hon nämner hur farmor agerar som den som ger goda råd och faster Fiffi gestaltar en barnlös 

dam som längtar efter egna barn (2008, s. 22-23). Hallberg beskriver Alfons närmiljö som en 

internationell förort, antyder att innehållet i böckerna pekar mot ett slags ”uppfostringsideal” 

och att det ges plats för de vuxna i berättelserna (2008, s. 24).  



 

14 

 

Billy blir arg har tidigare förekommit i andra examensarbeten. Syftet med det första arbetet som 

stöttes på var att se hur ilska porträtteras i bilderböcker. Det andra examensarbetet lade fokus 

på hur normer om genus återkommer i bilderböcker. Författaren, Maria Sundberg (2010, s. 21) 

nämner att Billys mamma framställs som lugn och trygg och att Billy porträtteras som liten till 

växten och att detta får honom att verka vara yngre än han beter sig. Sundberg (2010, s. 22) 

menar att Billy stämmer överens med både den normativa bilden av den typiska flickan och den 

typiska pojken eftersom han i början av berättelsen är aggressiv och tuff, medan han i slutet 

visar en sårbar sida när han ropar på sin mamma. Även karaktären Lotta går, enligt författaren, 

emot den stereotypa flickrollen på grund av att hon framställs som tuff mot Billy. 

Ingen tidigare forskning har hittats om de två övriga bilderböckerna, Lina bygger en koja och 

Eddie och napparna.  
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5. Analys och resultat 

Nedan följer sammanfattningar och analyser av de fyra utvalda bilderböckerna och ett 

sammanfattande resultat av analyserna. Analysen av bilderböckerna sker utefter den ordning de 

utgavs i. 

Då sidnummer saknas i primärlitteraturen har egen paginering tillämpats på samtliga för att det 

ska bli tydligare när det citeras ur dessa. Första uppslaget, där berättelsen startar, kommer att 

numreras med 1-2, nästa uppslag med 3-4 o.s.v.  

5.1. Vad sa pappa Åberg? – Gunilla Bergström (1989) 

Pappa Åberg har många visdomsord, som handlar om exempelvis ordning och reda och att var 

sak ska vara på sin plats, som han oftast följer. Dock har han inte det den här dagen. För just 

den här dagen så är det lördag och det är stora fixardagen hemma hos familjen Åberg, så pappa 

har inte tid att komma med sina visdomsord. Förutom att Alfons, Milla och pappa har 

storhandlat så har de även städning att göra och de ska tvätta. Pappa är sur, men det är inte 

Alfons. Alfons tycker om att sortera in alla saker de köpt i skåp och lådor. 

Allt ska gå fort undan för att de sedan ska kunna ha det lugnt och skönt. Alfons och Milla får 

en varsin banan och pappa själv ska ha kaffe. Alfons sätter sig i sin vrå i garderoben med den 

nya bilderboken och sin banan. Men när han har suttit där en stund börjar något att pluppa. 

Alfons hämtar något att stå på och märker att glassen ligger i garderoben. De nya 

långkalsongerna ligger i frysen istället för glassen, som de skulle ha till efterrätt. Pappa säger 

att det är hans eget fel eftersom han inte tänkte på att ta en sak i taget och alla sina andra 

visdomsord. De skrattar, städar undan den smälta glassen och pappa gör våfflor till efterrätt 

istället. 

Alfons och hans pappa bor själva. Man får aldrig höra var Alfons mamma har tagit vägen 

eftersom hon aldrig nämns. Pappa Åberg har tagit rollen som både mamma och pappa och 

därigenom axlat de uppgifter som traditionellt sett varit mammans i hushållet och som 

Johansson (2009, s. 32) menar att pappor kommit att få ta större del av sedan mammor börjat 

arbeta. Alfons har inte heller några syskon, men däremot är Milla ofta hos familjen Åberg. Milla 

är Alfons kompis, men kanske är hon där på grund av andra omständigheter förutom sitt 

kamratskap med Alfons. Hon kanske är helgbarn hos familjen Åberg eller också bor hon nära. 
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I ett uppslag i boken visas en bild där Milla sitter hos pappa och äter sin banan och inte följer 

med Alfons (som går in i garderoben för att få vara ifred). Om hon hade varit på besök hos sin 

kompis hade de suttit tillsammans, men Milla verkar kunna vara ensam i hushållet eller med 

pappa Åberg istället för Alfons. Vi kan på detta uppslag se att vi som läsare utgår från Alfons 

synvinkel eftersom han när han väljer att gå undan med sin bok hamnar helt i fokus, medan 

pappa och Milla distanseras på en mindre bild på uppslaget bredvid. De två sistnämnda 

karaktärerna blir distanserade och avlägsna. Milla härmar pappa Åberg i berättelsens början och 

det kan innebära att hon är van att höra hans visdomsord och spenderar mycket tid hos Åbergs. 

Därav kan det vara så att hon är ett helgbarn hos dem. Höjer (2012, s. 159) berättar att det ställs 

höga krav om ett omsorgstagande för de familjer som vill bli så kallade familjehem och alltså 

ta hand om andra barn än sina egna. Författaren skriver även att ett familjehem på många sätt 

kan jämföras med en ombildad familj eftersom nya familjemedlemmar har tillkommit, 

ursprungsfamiljen har upplösts och både styv- och fosterföräldrar behöver hitta sätt att få 

kontakt och vara en vårdnadshavare för barn som inte är biologiskt deras från början (2012, s. 

161). Om Milla är ett så kallat helgbarn hos familjen Åberg har hon fått en ny slags förälder i 

pappa Åberg, likt Linas styvmamma Anna i Lina bygger en koja. När Milla härmar pappa Åberg 

skriver Bergström (1989) att Milla hellre vill äta något gott än städa undan byggbitarna och vi 

får känslan av att Milla härmar pappa på ett ironiskt och skämtsamt sätt.  

 ”Allt har sin tid – en sak i taget”. 

 ”Just det”, säger Milla nu, och härmar pappa. ”En sak i taget.”  

(För hon vill inte städa byggbitar utan hellre äta lite gott.) (Bergström, 1989, s. 1) 

Det perspektiv som vi utgår från är ett allvetande berättande där berättaren vet mer än vad 

läsaren kan se på bilderna, vilket vi kan se eftersom det inom parentes i citatet ovan visar att 

berättaren vet vad Milla vill fastän Milla själv inte säger det. 

Pappa Åberg är en ensamstående förälder, han har hela ansvaret för hushåll och familj. Han är 

mycket ordningsam av sig och vill att saker ska ligga på rätt ställe. Johansson (2009, s. 100) 

berättar att ungefär 36 procent av svenska hushåll under 1980-talet bestod av ensamstående 

förälder och barn. I boken är pappa sur och det kan tolkas som att han är stressad för att han 

måste hinna med allt. Han vill ha snyggt och prydligt och samtidigt har han storhandlat för hela 

månaden. Kanske han inte har så mycket tid över på veckorna för att kunna hinna med att handla 
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och samtidigt ta hand om Alfons och sitt arbete. Alfons tycker i mitten av berättelsen att när allt 

är färdigt och det är lugnt och tyst är det som det brukar vara hemma hos dem.  

 Å, så lugnt och skönt. Tvättmaskinen har tystnat. Varorna är på plats. 

 Nu är allt i ordning – och som vanligt – här hemma. 

 Lugnt och skönt och tyst (Bergström, 1989, s. 15). 

Vanligtvis är det inte så stressigt hos familj Åberg, vilket det visas i texten ovan. Ändå 

framkommer det inte i berättelsen att Alfons eller hans pappa saknar något eller någon i sitt liv. 

Det finns ingen hänvisning till att en mamma skulle behövas i hushållet.  

Det verkar som att pappa Åberg strävar efter att möta normen om hur det ska vara i en familj. 

Alla hans visdomsord ger oss en bild av att han behöver ha en struktur för att hinna med att 

göra allt som ska göras i ett hem. Som ensamstående förälder är han ensam ansvarig för hemmet 

och Alfons (och kanske även i detta fall Milla). En ideal kärnfamilj hinner med att städa sitt 

hem, storhandla och tvätta kläderna, men eftersom pappa Åberg är ensam försörjare och 

vårdnadshavare har han svårare att hinna med allt och därför blir han stressad. Ahrne et a. (2008, 

s. 150) berättar att barn oftast inte tycks delta i hushållsarbetet, mer än att de städar sina rum 

och diskar. Dessutom brukar det vara vanligare att pojkar tar hand om utomhusarbete och 

flickor hjälper till med arbetet inomhus. Detta gäller dock inte i Alfons fall, dels för att han bor 

i lägenhet och de inte har en utemiljö att värna om och dels för att det tydligt märks att Alfons 

hjälper pappa med alla sysslor innan de tillsammans tar en paus för lördagsmyset. Samtidigt 

som han har mycket att stå i vill pappa Åberg ändå bjuda Alfons och Milla på något extra gott, 

kanske eftersom det är lördag och de har hjälpt till med allt stök. När glassen smälter gör pappa 

istället våfflor till efterrätt. Han är mån om att ge Alfons och Milla det lilla extra, även om han 

är stressad av allt som ska göras. 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2002, s. 13) var det endast ett barn av 100 i åldrarna 0-5 år som 

enbart bodde med sin pappa i slutet av år 2000. I åldrarna 6-12 var det motsvarande endast fyra 

barn av 100 som gjorde det. Om man jämför med antalet barn som bara bodde med sin mamma 

var det antalet mycket högre, nämligen 14 av 100 0-5 åringar och 21 av 100 6-12 åringar. Detta 

gör Alfons familjesituation till en ganska unik sådan vilket är ett viktigt element.  

Pappa och Alfons bor i en lägenhet och pappa är enda försörjaren, vilket kan innebära att de är 

en arbetarklassfamilj. Ahrne et al. (2008, s. 156) skriver att hushåll under 1990-talet med barn 
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fick en sämre ekonomisk ställning och att det ofta var arbetarklassfamiljer och ensamstående 

(mödrar i detta fall, men vilket som är pappa Åberg ensam försörjare) som var särskilt utsatta. 

Ett tecken som kan tyda på att familjen Åberg har en sämre ekonomisk ställning är att Alfons 

har lappade kläder.  

5.2. Lina bygger en koja – Hans Peterson & Gunilla Kvarnström 

(1998) 

Lina och hennes storebror Martin spenderar helgen hos sin pappa och hans nya fru Anna. De 

bor i ett stort hus och Lina vill bygga en koja som pappa och hon kan bo i. Pappa är dock för 

stor för att få plats i kojan som hon byggt under sängen. Lina försöker bygga en ny koja i 

vardagsrummet. Pappa får inte plats i den här kojan heller. Lina säger att det är för att pappa är 

för stor, men pappa säger att det är kojan som är för liten. Kojan går dessutom i sönder när 

pappa ska försöka krypa ut ur den och vardagsrummet blir väldigt stökigt. Lina går istället ut 

för att fortsätta bygga och efter att inte ha fått bygga sin koja i trädgården går hon ut i skogen 

och bygger en där. 

Innan pappa kommer börjar det regna in i kojan, men pappa har med sig ett paraply som han 

och Lina kan sitta under i kojan tillsammans. Där sitter de sedan och pratar om att Lina är en 

riktig kojbyggare. Hon bygger kojor både hos mormor och farmor och i sommarhuset. Och 

pappa säger att Lina bodde i en koja i mammas mage som var alldeles lagom stor för henne. 

Det kanske är därför som Lina bygger så många kojor nu också. Pappa och Lina kommer fram 

till att Linas koja i mammas mage var bra, för där regnade det inte in. Berättelsen slutar med att 

kojan går sönder, men det gör inget för Lina ska bygga en ny koja på pappas vind. 

Lina och hennes storebror Martin verkar bo hos sin mamma under veckorna. De spenderar 

endast helgen hos sin pappa. Lina refererar till att mamma finns ”hemma i lägenheten”, alltså 

är just ”hemma” för Lina hos mamman. Hon bor därav inte med sin pappa mer än på helger. 

Johansson (2012, s. 92) berättar att det är en stor grupp barn som bor med mamma och pappa i 

skilda hem. I början av berättelsen skrivs det också att Lina och hennes bror är hos pappa den 

här lördagen och söndagen, vilket kan betyda att de inte är där varje helg. 

Pappa har gift om sig med en ny fru, Anna. Av det man får se av Anna är hon mån om sina 

blommor och hon vill inte att Lina ska förstöra dem genom att bygga sin koja på dem. Anna 

säger rakt ut att hon inte ”bryr sig om” att Lina vill bygga sin koja på blommorna (Peterson & 
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Kvarnström, 1998, s. 16). Linas pappa däremot verkar tycka att det är okey att Lina bygger 

kojor lite varstans i huset, han reagerar inte på att det blir rörigt vare sig i sovrummet eller 

vardagsrummet. Som pappa är han mer öppen för att Lina ska få bygga sina kojor än vad 

styvmamman kanske är. I jämförelse med pappa Åberg och Eddies pappa är det här en pappa 

som endast har hand om sina barn på deltid. Larsson Sjöberg (2012, s. 127) berättar att de barn 

vars föräldrar har separerat och skaffat nya partners och som ingick i en studie som hon gjort, 

har haft sin pappa på distans medan mamman alltid varit närvarande. För att kompensera 

försöker pappan göra mycket saker med sina barn vilket i sin tur kan väcka irritation hos hans 

nya familjemedlemmar. Linas kojbygge kan väcka irritation hos Anna, men hon får mer än 

gärna bygga kojor för sin pappa. Johansson (2012, s. 92-93) benämner pappor som har sina 

barn hos sig vissa helger som så kallade ”söndagspappor” och berättar att fäderna ofta mister 

en stor del av vardagskontakten med sina barn. Vidare beskriver författaren att det ändå har 

skett förändringar i och med att många föräldrar på senare tid vill dela upp ansvaret för barnen 

mer likvärdigt (2012, s. 96). 

Det här är en familj som har brutits upp och som nu består av två delar, hemma hos mamma 

och hemma hos pappa. När boken skrevs under 90-talet började det bli allt vanligare med 

bonusfamiljer och styvföräldrar. Studier av Statistiska Centralbyrån (2002, s. 45) pekar på att 

11 838 barn i åldrarna mellan 0-17 år bodde med sin pappa och en styvmor i slutet av år 2000, 

medan det var motsvarande 73 275 barn som bodde med sin mamma och en styvfar. Det är 

alltså vanligare att ett barn bor med sin mamma och hennes nya partner än att ett barn bor med 

sin pappa och dennes nya partner. Linas familj var under skedet då statistiken fördes den 

normalaste formen av ombildade familjer. 

När Lina tänker på mamma tänker hon på att mamma är hemma i lägenheten. Pappa bor i ett 

”stort och bra” hus (Peterson & Kvarnström, 1998, s. 2). ”Lina funderar en lång stund. På 

mamma hemma i lägenheten” (Peterson & Kvarnström, 1998, s. 24). Lina anser att ”hemma” 

är hos mamma i lägenheten och detta kan innebära att Linas familj bodde i lägenheten innan 

pappa flyttade ut, eftersom Lina är mer van vid lägenheten som ett hem, eller så är det bara ett 

ytterligare bevis på att Lina bor oftare hos sin mamma än hos sin pappa. Likt Alfons bor Lina i 

en lägenhet oftast, men med sin mamma. Normen brukar vara att mamman får mesta vårdnaden 

om barnen vid ett uppbrott, vilket Johansson påpekar (2012, s. 92). Lina och Martin bor hos 

mamma under veckorna. Enligt normen brukar även mamman bo kvar i hemmet med barnen 
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för att de ska behöva ändra sin vardag så lite som möjligt. Pappa är den som har flyttat till ett 

stort hus med Anna. Johansson nämner att barns relationer till sin pappa kan påverkas och bli 

bräcklig eftersom den hela tiden präglas av uppbrott och åtskiljande (2012, s. 97). Synvinkeln 

på uppslaget där Lina tittar in från skogen på pappa som diskar i köket ger en särskild känsla 

av åtskiljande dem emellan. Vi utgår här från Linas synvinkel, medan den allvetande berättaren 

är saklig och bara återger att Lina kan se pappa i fönstret eftersom skogen ligger nära huset. 

5.3. Billy blir arg – Birgitta Stenberg & Mati Lepp (2006) 

Billy vaknar och känner sig inte som sig själv den här dagen. Nallen ligger inte i sängen bredvid 

honom och ute regnar det. Billy hittar nallen på golvet och blir arg. Han känner för att skrika 

elaka saker och när han gör det blir han lite lugnare. Men han vill inte vara snäll idag utan han 

slänger sina leksaker överallt. När mamma kommer säger Billy att han aldrig vill leka mer och 

fortsätter att vara arg.  

När det slutar regna går Billy ut och möter Lotta, hennes lillebror och Molly. Billy fräser och 

säger elaka saker till sina vänner. Han får lust att sparka på dem.  

Plötsligt nyser Billy om och om igen och Lotta märker att han har feber. Molly och Lotta kör 

hem Billy i Lillebrors vagn. Mamma stoppar om honom och ger honom honungsvatten medan 

hans vänner städar undan på hans rum. De pratar om att Billy kanske bara var arg för att han 

var dålig, men ibland är det skönt att få vara arg. 

Billy bor ensam med sin mamma av vad vi kan se i berättelsen. Det finns ingen pappa med i 

bilden och det nämns inte heller någon fadersfigur. Vi utgår från Billys synvinkel i berättelsen 

och berättaren är en allvetande sådan. Billy beskrivs som annars väldigt ordningsam och prydlig 

och städar undan sina leksaker vanligtvis. Detta ser vi när han säger att han var för snäll igår 

när han tittar på alla leksaker som står på sina platser. Han säger också att alla andra barn lämnar 

sina leksaker på golvet och differentierar sig själv därmed från dessa andra barn. Ett annat 

faktum som visar på Billys ordningssamhet är att Billys mamma blir häpen när hon stiger in i 

rummet. Billy behöver inte berätta att han inte är sig själv idag, det ser mamma på att Billys 

rum är ostädat.  

Mamma är lugn och samtidigt omvårdande när hon tar hand om Billy. Hon blir inte arg på 

honom över hans utbrott och hon verkar snarare vara förstående över hans beteende. Hon 
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påpekar bara att hans leksaker kanske blir ledsna av att bli kastade överallt i rummet, eftersom 

de inte har gjort något ont. När han kommer hem och visar sig vara sjuk stoppar hon om honom 

i hans säng och tar hand om honom. Det märks tydligt på bilden och i texten att Billy är nöjd 

och känner sig trygg där han ligger, med mamma och nallen hos sig. Mamma lägger nallen 

bredvid honom, vilket visar att hon vet vad han vill ha när han behöver trygghet och ro. Normen 

är att kvinnan är mild och omsorgstagande och här passar Billys mamma in. Detta kan även 

vara ett bevis på att Billy har en nära relation till sin mamma.  

Billy är ett ensambarn och familjen består endast av honom och hans mamma. Detta är likt 

Alfons situation, men en stor skillnad är att Billy och hans mamma till synes bor i hus medan 

Alfons och hans pappa bor i lägenhet. Billys hem skiljer sig även från Linas eftersom även hon 

bor i lägenhet med sin mamma. Det tycks även vara så att Billy inte har brist på leksaker. Bak 

(2012, s. 77-79) skriver att man som ensamstående mamma har blivit ett fenomen att beskåda 

när det kommer till välfärd, eftersom man är ensam försörjare och därigenom inte har samma 

ekonomiska stabilitet som man har i en familj med två försörjare. Samtidigt har det enligt 

statistik visat sig att den ensamstående mamman har haft det särskilt svårt med högre 

arbetslöshet än andra under 1990-talet (Bak, 2012, s. 77-79). Även faktumet att den 

ensamstående mamman behöver ha allt ansvar för sina barn samtidigt som hon arbetar är 

betydande, eftersom mammor som lever ihop med en partner har en till person att förlita sig på 

både när det kommer till inkomst och omsorgen över barnen. Billys mamma är ensam, men hon 

verkar ändå kunna ha tid att ta hand om sin son och ekonomin ser inte ut att vara dålig heller. 

Där skiljer hon sig från hur man enligt Bak (2012) anser att en ensamstående mamma är. I 

jämförelse med Alfons och hans pappa, där pappa Åberg verkar arbeta hårt, kläderna är lappade 

och tiden är knapp för att hinna med hushållssysslorna, har Billys familj mer tid och tillgångar. 

I alla fall enligt det vi kan se i Billy blir arg.  

Maren Bak (2012, s. 70) skriver att den nutida, moderna ensamma mamma familjen är 

annorlunda från tidigare former av denna sorts familj eftersom mammans egna val oftast har att 

göra med familjeformen. Förr utgjordes ofta denna sorts familj av tjänsteflickor eller änkor med 

många barn. År 2000 var det enligt SCB vanligare att ensamstående kvinnor endast hade ett 

barn än flera (2002, s 17). Faktum är att det totala antalet ensamstående mödrar med ett barn 

överskrider den sammanlagda mängden ensamstående kvinnor med 2-15 barn. Jämför man med 

antalet ensamma pappor som har ett barn ser man att den sistnämnda familjeformen endast 



 

22 

 

återkom 39 051 gånger, medan familjer som bestod av en mamma och ett barn var 136 215 

stycken. Billys familj är vanligare än vad Alfons familj är och familjen är betydligt mer vanligt 

förekommande än någon annan familj med en ensamstående vårdnadshavare. 

Dock menar Bak (2012, s. 71) att det i Norden nästan alltid endast uppstår en familj med en 

ensamstående mamma (där inte pappan finns med i bilden alls) när en mamma gått igenom en 

graviditet helt på egen hand eller när pappan till barnet har avlidit och därigenom gör mamman 

till änka. Bak (2012, s. 74-75) fortsätter med att berätta att man som självvald ensamstående 

mamma ändå inte uppfattar att den familjeform de har är den de önskar sig egentligen. De ser 

sällan sin familj som komplett och ser den som bristfällig i jämförelse med den traditionella 

familjen. Alltså är normen fortfarande kärnfamiljen, även om man har valt att ha en annan 

familjeform. Billys mamma ger inte sken av att sakna något eller önska sig en annan sorts 

familj. Av vad vi kan se är hon en lugn och glad person som vill ta hand om sitt barn. Detta syns 

på sidorna 22-23 när hon först kommer springande för att hjälpa Billy när han ropar på henne 

och sedan bäddar ner honom i hans säng (Stenberg & Lepp, 2006).  

Nu var Billy nöjd. Han låg nedbäddad i sin säng med varmt honungsvatten 

och stor halsduk. Molly och Lotta plockade upp leksakerna på sina platser.  

Mamma la nallebjörnen bredvid honom (Stenberg & Lepp, 2006, s. 23).  

Detta kan liknas vid Alfons familjesituation och att det inte heller där framkommer någon 

hänvisning till att en annan förälder behövs i familjen och hushållet. I och med att bilderboken 

om Alfons publicerades nästan tjugo år innan berättelsen om Billy kan skillnaderna mellan 

dessa karaktärers familjeformer ha tillkommit tack vare att samhället har utvecklats. Att Billys 

mamma har råd att bo i hus under 2000-talets början medan Alfons pappa inte har det i slutet 

av 1980-talet kan ha att göra med att kvinnors arbetssituation förändrats och förbättrats. Att 

stressen inte heller tycks påverka henne på samma sätt som den har inverkan på pappa Åberg 

kan ha att göra med att hon får hjälp av grannbarnen med att ta hand om Billy när han blir sjuk. 

Medan hon stoppar ner honom i sängen plockar Billys vänner upp röran i hans rum. Likt Alfons 

pappa får Billys mamma hjälp av andra barn för att hinna med att ta hand om hushållet. Om 

Billys pappa hade funnits med kunde han ha assisterat mamman och plockat undan sakerna på 

Billys rum, men det är det nu Billys vänner som gör.  
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5.4. Eddie och napparna – Lisa Bjärbo & Jesús Verona (2015) 

Eddie, som bor tillsammans med sin mamma, pappa och lillebror, vill inte sluta med sina 

nappar, trots att människor som han möter säger till honom att han är för stor för att ha dem. 

Eddie tycker att han är alldeles lagom stor för att ha nappar. Han vill alltid ha napparna. Pappa 

och mamma försöker få Eddie att ge bort sina nappar till tomten eller djuren, för det gör alla 

stora barn. Eddie vill ändå inte sluta med napp. Mamma och pappa mutar med presenter och till 

slut säger Eddie att han ska sluta med napp när han fyller år. Och när han fyller år suger han 

länge på sina nappar för att fördröja avskedet ännu lite till. Han lägger till slut napparna i ett 

kuvert och skickar iväg dem på posten. Men när kvällen kommer kan inte Eddie sova eftersom 

han saknar sina nappar. Mamma och pappa sitter med honom och sjunger för honom länge för 

att han ska somna. När Eddie vaknar nästa morgon känner han sig glad för att han har klarat av 

att sova utan sina nappar. 

Eddies familj består av en mamma, en pappa och två barn. Enligt Ahrne et al. (2008, s. 124-

125) ser den ideala kärnfamiljen (som unga människor enligt studier anser den) ut som den 

familj vi möter i denna berättelse. Den är alltså ansedd att vara en normal familj som exempelvis 

en ensamstående mamma som Billys hellre skulle vilja ha.  

Föräldrarna ser ut att ha ett jämställt förhållande eftersom de båda har omsorg om Eddie och 

hans bror genom berättelsens gång. Både mamma och pappa sitter vid Eddies säng när han inte 

kan sova natten efter att ha skickat iväg sina nappar. Mamma och pappa framstår som lugna 

och trygga personer som hjälps åt att dela på ansvaret för sina barn. Vi kan se att mamma åker 

buss och sitter på trappan med barnen (Bjärbo & Verona, 2015, s. 2-4), medan pappa bakar 

tårtan med dem (Bjärbo & Verona, 2015, s. 13-14). Detta pekar på ett jämställt förhållande där 

båda partner tar hand om olika sysslor och barnen. 

Plantin (2012, s. 49) nämner att den svenska politiken har hjälp till så att både kvinnor och män 

ska kunna förvärvsarbeta och ta hand om sin familj på samma gång och därmed har Sverige 

haft nästan lika mycket barnafödande samtidigt som antalet arbetande kvinnor har ökat på se-

nare tid. Plantin skriver även att det föds cirka två barn per kvinna i fertil ålder idag. Antalet 

barn i familjen kan jämföras med Lina och hennes bror Martin, som också är två syskon. Både 

Alfons och Billy är däremot ensambarn och går emot normen om mängden barn.  
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Plantin (2012, s. 51) fortsätter att berätta att många väntar längre med att skaffa barn eftersom 

de vill ha en bra grund att stå på och därmed har barn i syskonskaror fötts med tätare mellanrum. 

I den här berättelsen vill inte Eddie sluta med napp och människor han möter säger att han är 

för stor för att ha dem. Att andra reagerar på att han är för stor kan tolkas som att Eddie är äldre 

än vad barn som brukar ha napp vanligtvis är. Eddie säger att han ska sluta med napp vid sin 

nästa födelsedag. Vi ser inga ljus på tårtan och kan därför inte använda oss av dem för att tyda 

hur många år Eddie fyller.  

 ”Är inte du för stor för napp?” säger tanterna på bussen. 

 Men Eddie är inte för stor, Han är alldeles lagom (Bjärbo & Verona, 2015, s. 2). 

Om han är för gammal för napparna kanske han fyller fyra eller fem år. Detta innebär att hans 

lillebror, som ser ut att vara runt ett år gammal eftersom han fortfarande kryper, är många år 

yngre än Eddie och då har familjen skaffat barnen med relativt stort mellanrum. Eftersom det 

enligt Plantin (2012, s. 51) är vanligare att man idag skaffar barn med kort mellanrum går Ed-

dies familj på detta sätt mot normen. Ändå ställs faktumet att Eddie är för stor för att ha napp 

emot vad vi får se på uppslaget där pappa tar hans nappar från honom. Då intar vi Eddies per-

spektiv och pappa framställs som stor och som den som besitter makten när hans arm sträcks 

in på sidan och tar nappen och det bildas här en kontrast mellan att Eddie är för stor för napp, 

men mindre än sin pappa. 

Från vad vi kan se verkar det som att Eddies familj bor i ett hus. Dettas uttolkas från att Eddie 

leker utomhus i en trädgård och hans mamma sitter med honom på trappan framför hemmet. 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2002, s. 88) bor barn med två föräldrar som förvärvsarbetar 

oftare i småhus, medan barn som Alfons med endast en förälder oftare bor i lägenheter. SCB 

nämner också att man brukar mäta om en familj bor trångt eller ej genom att se på om barnen 

har egna rum. Eddie bor till synes i ett eget rum, vilket statistiken visar att tre av fyra barn gör. 

Det är även vanligare att barn som är äldre har eget rum eftersom föräldrarna har hunnit flytta 

familjen till ett större hem (SCB, 2002, s. 88).  

Plantin (2012, s. 51) påpekar, som tidigare skrivits, att människor idag ofta väntar med att skaffa 

barn för att ha en bättre grund att klara sig på. Vi vet inte åldern på Eddies mamma och pappa, 

men vi vet att de antagligen bor i hus vilket visar att de ändå har det ganska gott ställt och 

kanske har väntat ett tag med att starta sin familjebildning. 
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5.5. Resultat av analys 

Familjen Åberg är en familj som består av en pappa och hans son. Detta är en ovanlig familje-

konstellation enligt statistik i Sverige (SCB, 2002, s. 13). De har även Milla hos sig och hon 

skulle kunna vara ett så kallat helgbarn hos familjen eftersom hon hjälper till med hushållsar-

bete och gärna umgås med pappa Åberg istället för med Alfons. Eftersom pappa Åberg är en 

ensamstående förälder behöver han hinna med att ta hand om hushållet och de två barnen på 

egen hand och därmed är han stressad i berättelsen över allt som ska hinnas med. Han verkar 

erhålla en slags struktur på sin vardag genom sina visdomsord och har axlat både mammans 

och pappans roll i hemmet. En enligt normen vanlig kärnfamilj hinner med att ta hand om hus-

hållet under veckorna, medan pappa Åberg och Alfons behöver ta hand om allt under helgerna 

endast. En annan sak som påverkas av att pappa Åberg är ensam vårdnadshavare är att han 

också är ensam försörjare för hushållet och därför kan den ekonomiska situationen vara svår 

för familjen, därav Alfons lappade kläder. Dock verkar det inte som att familjen har någon 

längtan efter att ha en till förälder i hemmet utan de är nöjda med sin situation som den är.  

Linas familj har nyligen splittrats och hon är nu en del av en ombildad familj. Pappan har gift 

om sig och bor i ett nytt hus med sin nya fru. Lina och hennes bror bor vanligtvis hos sin mamma 

i hennes lägenhet, vilket är vanligast enligt normen. Uppkomsten av omgjorda familjer blir allt 

vanligare under 1990-talet och normen om kärnfamiljen har redan börjat ruckas på. Det är även 

vanligare att mamman bor kvar i det gamla gemensamma hemmet för att barnen ska slippa en 

alltför stor förändring, vilket Linas mamma också gör. Pappan är en deltidspappa som känner 

att han behöver kompensera och låta barnen göra det de vill och ha extra roligt när de väl är hos 

honom, vilket kan väcka irritation hos hans nya fru som inte är lika öppen för Linas kojbyggen 

som pappan är. När boken utkom 1995 var det vanligare att pappor endast fick träffa sina barn 

under helger och därigenom missade mycket av vardagens händelser (vilket Linas pappa gör), 

medan man nu för tiden börjat dela upp vårdnaden mer likvärdigt mellan vårdnadshavarna. 

Billys familjekonstellation består av honom och hans ensamstående mamma. Det är vanligast 

att en ensamstående mamma endast har ett barn, vilket Billys familj återspeglar. En ensamstå-

ende mamma i Norden har numera oftast valt själv att vara ensam med sitt barn och det handlar 

oftast om att partnern inte funnits med i bilden alls eller att denna har avlidit. Men en ensam-

stående mamma har enligt studier ofta en längtan om att tillhöra en kärnfamilj även om hon har 

valt sin situation (Bak, 2012, s. 74-75), vilket särskiljer Billys mamma eftersom hon inte visar 
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något tecken på att önska sig en annan familjeform. En annan sak som skiljer Billys familj från 

normen är faktumet att de bor i hus. Om Billys mamma haft en partner tidigare och denna har 

avlidit strider detta mindre mot normen än om Billys mamma varit ensam hela tiden sedan Billy 

föddes. Detta på grund av att ensamstående mödrar enligt normen har varit särskilt ekonomiskt 

utsatta i samhället och Billys mamma är ensam försörjare för sin familj likt Alfons pappa. Även 

Billys mängd leksaker visar på att den ekonomiska situationen i hemmet är god. Billys relation 

till sin mamma är bra och hon förstår att han inte är sig själv bara genom att se röran på hans 

rum på morgonen. Hon har även tid att ta hand om Billy och visar en mild och lugn bild i sin 

roll som mamma. I en enligt normen typisk kärnfamilj hade en pappa kunnat hjälpa till att städa 

upp i huset efter att Billy slängt sina leksaker överallt, men i den här berättelsen tar mamman 

istället hjälp av grannbarnen för att få ordning medan hon tar hand om sin son. 

Eddies familj består av en mamma, en pappa och två barn. Detta är den enligt normen vanliga 

kärnfamiljen och också den familjeform som unga idag ser som den mest ideala, samt är det 

antal barn som det i genomsnitt föds per fertil kvinna i Sverige idag. Eddies mamma och pappa 

kan ha fått sina barn med ett brett mellanrum, vilket går emot normen att idag skaffa flera barn 

på kort tid. Eddie anses vara för stor för nappar, men föräldrarna uppfattas ändå inte vilja gå 

emot hans önskan om att ha kvar napparna. Familjen bor i hus vilket kan innebära att föräldrarna 

valt att vänta med att skaffa barn tills de haft det bra ekonomisk ställt. Andra tecken på att 

familjen bor i hus är att Eddie har ett eget rum och de har trädgård. Föräldrarna ser även ut att 

dela ansvaret för hushåll och barn jämnt mellan sig vilket idag är vanligt att man gör i en familj.  

5.6. Jämförande av resultat 

När man jämför de fyra olika bilderböckerna med varandra framkommer det att det endast är 

Eddies familj som når upp till normen av att vara en kärnfamilj. Eddie har båda sina föräldrar 

när ingen av de andra har båda ursprungsföräldrarna i samma hem, men Lina har en styv-

mamma. Varken Alfons mamma eller Billys pappa nämns i berättelserna vilket kan få oss att 

tro att de inte finns med alls i bilden. Av alla familjerna som vi möter är Eddies den som åter-

speglar normen om kärnfamiljen mest. Alfons familj är ovanlig enligt statistik eftersom det är 

vanligare att barn bor endast med sin mamma och inte sin pappa, men vi vet inte varför Alfons 

mamma inte nämns i berättelsen. Om man jämför Alfons familjesituation med Billys är den 

senare, med en ensamstående mamma, en vanligare familjeform. Även Lina möter normen 
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eftersom hon bor med sin mamma först och främst och endast spenderar vissa helger hos sin 

pappa.  

Eddie och Lina har båda ett syskon, vilket enligt norm och statistik i Sverige är det vanligaste 

antalet barn per fertil kvinna. Mellanrummet i åldern mellan Eddie och hans lillebror kan gå 

emot normen om att idag skaffa flera barn på kort tid. Hans föräldrar har väntat ett tag med att 

skaffa barn för att ha en bättre grund att stå på. Alfons och Billy är ensambarn, men Alfons kan 

ha en fostersyster i Milla. 

Att ha tid för allt är svårt i Alfons familj där pappa behöver stressa för att hinna med att få alla 

hushållssysslor gjorda och samtidigt kunna ta hand om Alfons och Milla. Detta på grund av att 

han är en ensam försörjare som måste få tiden att räcka till. Pappa Åberg är den förälder som 

framstår som mest stressad och tar hjälp av sina visdomsord för att inneha en slags ordning i 

sitt och Alfons liv. Alfons behöver hjälpa till mer i hemmet än de andra barnen vilket vi ser i 

berättelsen när han assisterar sin pappa med hushållsarbetet. Billy får istället gå ut och leka 

direkt efter att han ätit sin frukost och behöver till synes inte hjälpa till i hushållsarbetet. 

Eddies hem liknar Billys i och med att båda bor i hus. Det är mer normalt att Eddies föräldrar 

som är två försörjare har råd med hus. Faktumet att de gör det kan ha att göra med att de har 

väntat ett tag med att bilda familj, vilket i sin tur är allt vanligare idag. Att Billys mamma har 

råd med hus kan innebära att hon har en bra inkomst eller att familjen bott i huset innan Billys 

pappa försvann ur bilden. Om det är den första anledningen är det ovanligt eftersom de en-

samma mammorna har ansetts vara särskilt ekonomiskt utsatta. Dock är det enligt studier van-

ligt att ensamstående mammor i Norden antingen har varit ensamma från början av sin gravidi-

tet eller blivit det på grund av att partnern har avlidit. Även om ensamma mammor idag ofta 

väljer självmant att ha ensam vårdnad om sina barn anses det enligt studier fortfarande att kärn-

familjen är den norm som de egentligen skulle vilja uppnå. Alfons, som också endast har en 

förälder, verkar ha det sämre ställt än Billy eftersom Alfons bor i lägenhet och vi kan se att hans 

kläder är lappade. Lina bor, likt Alfons, i lägenhet, men spenderar helgerna i sin pappas hus. 

Hennes relation till pappan är bräcklig efter separationen från hennes mamma och därmed låter 

pappan henne bygga sina kojor för att hon ska känna sig som hemma hos honom i hans nya 

hus. 
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6. Avslutande diskussion 

En av de största skillnaderna över tid som vi kan se i dessa fyra bilderböckers familjeformer är 

hur den ensamstående föräldern har gått från att vara ekonomiskt utsatt till att bli mer välbärgad. 

Alfons pappa har en sämre ekonomisk ställning än Billys mamma. Vi har även sett att den 

idealiska kärnfamiljens uppsättning, som enligt Ahrne et al (2008, s. 124-125) fortfarande anses 

bestå av två föräldrar och deras två barn, återkommer endast i den sist utgivna bilderboken av 

de fyra utvalda, Eddie och napparna. 

Odenbrings (2014, s. 12) resultat som visar att familjen i Emma-böckerna präglas av en mindre 

jämställd situation där mamman fortfarande har det huvudsakliga ansvaret skiljer sig från den 

situation som framkommer i berättelsen om Eddie. Midelf och Linells (2015, s. 33) studie pekar 

på att familjer i nutida bilderböcker framställs som mer jämställda och detta överensstämmer 

mer med Eddies familj. Odenbring (2014, s. 4-5) nämner även hur Emmas kompis Per har för-

äldrar som har separerat och att det under 1970-talet blev lättare att genomföra en skilsmässa 

samt att modern oftast får vårdnaden om barnen. Likt både Lina och Billys fall är det mamman 

som har den huvudsakliga vårdnaden om barnen, vilket återspeglar normen om vem som ska 

ha huvudsakliga vårdnaden om sina barn. I nyare bilderböcker skulle man kanske kunna få se 

att mamma och pappa delar lika på vårdnaden, vilket inte är fallet i Lina bygger en koja, ef-

tersom man i dagens samhälle är oftare benägen att ha en mer jämn uppdelning där barnen är 

hos mamma och pappa varannan vecka. Ett val av annan primärlitteratur där en bilderbok som 

illustrerar en nutida ombildad familj funnits med i urvalet hade kunnat ge ett mer jämförande 

resultat av denna familjeform. 

Billys relation till sin mamma tycks vara god och Midelf och Linell (2015, s. 33) har också i 

sin studie sett exempel på ensamstående mammor som haft en nära relation till sina barn i bil-

derboken Världens mamma och en katt. De såg också hur mamman i berättelsen tog hjälp av 

andra människor för att klara av att ta hand om sig själv och sina barn. Det vi ser i berättelsen 

om Billy är att hans vänner hjälper till att städa upp på hans rum så att hans mamma kan foku-

sera på att bädda ner honom i sängen när han blivit sjuk. Även Alfons familj får hjälp med 

hushållsarbetet om inte Milla skulle visa sig vara ett helgbarn hos dem. 
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Både Kåreland (2001 s. 104) och Nikolajeva (2017, s. 98) nämner att återkommande motiv i 

svenska barnböcker är skilsmässor och styvföräldrar just på grund av att man som författare vill 

försöka demaskera familjeidyllen. Berättelsen om Lina kan tolkas djupgående som en berättelse 

där en flicka försöker ta itu med de känslor som hon fått efter sina föräldrars separation och den 

nya familjen som pappa har bildat med sin nya fru. 

Midelf och Linell (2015, s. 27) anser även de att ett tydligt tecken på att Alfons pappa är en-

samstående är hans stressade situation i berättelsen. De lägger vikt på att man som ensamföräl-

der får mer att göra eftersom man behöver klara av två föräldrars arbete själv. De har dock inte 

tagit notis om huruvida Milla skulle kunna vara ett så kallat helgbarn hos familjen Åberg och 

hur hon hjälper familjen med hushållsarbetet. Den traditionella familjen utvidgas ännu mer i 

och med att Milla tas in som ett helgbarn hos Åbergs. Gränsen mellan familj och de som annars 

uppfattas som utomstående löses upp en aning och Milla tas in som en medlem i familjen. 

Ett intressant resultat har varit att den bilderbok som enligt analysen kan likställas normen om 

hur kärnfamiljen ska vara mest har varit den senast utkomna av de fyra utvalda bilderböckerna, 

Eddie och napparna. Även Heggestad (2013, s. 246) kommer fram till att den traditionella 

kärnfamiljen fortfarande står kvar som ideal även för hur författaren tycks skapa och framställa 

regnbågsfamiljer i bilderböcker. Enligt författaren finns det inte någon bilderbok där en ensam-

stående förälder, som Alfons pappa och Billys mamma, visar sig vara homosexuell. Dock finns 

det inget som antyder att Alfons eller Billys föräldrar inte skulle kunna ha en homosexuell lägg-

ning så lika gärna som att den uteblivna partnern skulle kunna vara av motsatt kön skulle den 

kunna ha varit av samma kön som den kvarvarande föräldern i fråga. 

Uppsatsen hade kunnat få en mer komparativ innebörd om urvalet av primärlitteratur hade sett 

annorlunda ut. Om ytterligare en bilderbok gällande barn i skilsmässa, samt en berättelse som 

kretsar kring en kärnfamilj, hade valts kunde studien blivit djupare i dess komparativa analys 

på grund av det fanns fler faktorer att ta ställning till. I nuläget har endast en berättelse om en 

kärnfamilj snarare ställts mot en berättelse om en flicka med separerade föräldrar, vilket inte 

ger en sådan jämförande kraft som analysen haft om fler böcker valts ut. 

Statistiken över familjekonstellationer och barns levnadsförhållanden från Statistiska Central-

byrån (2002) har varit särskilt användbar och positiv för analysens utveckling i studien. Denna 
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statistik har lagt en grund för det normkritiska analytiska arbetet och hjälpt till att ge ytterligare 

information om familjekonstellationer i Sverige. 

Framtida studier skulle kunna gå djupare in på endast en slags familjeform, exempelvis bilder-

böcker om barn vars föräldrar har separerat eller familjer där endast en förälder är närvarande, 

och jämföra böcker från olika tider med varandra. Syftet med den här studien hade kunnat änd-

ras till att snudda mer vid någon av dessa inriktningar. Dock hade valet att primärlitteratur be-

hövt ändras om syftet hade blivit mer avsmalnat till att endast röra en sorts familjeform istället 

för att jämföra flera olika sådana. Ett annat potentiellt framtida studieobjekt skulle kunna vara 

att om några decennier se tillbaka på familjerna i bilderböcker som kommer ut nu och jämföra 

med de som illustreras i nyare böcker som kommit ut i framtiden.  

Förskolan som verksamhet ska utvecklas i och med att samhället runt omkring den står i ständig 

förändring. Det gör även familjens form och uppsättning. Med denna undersökning finns för-

hoppningen att pedagoger i förskolan ska fortsätta att vara normkritiska och välja bilderböcker 

med en medvetenhet för att på så sätt möta alla med ett mer öppet sinne och föra detta vidare 

till barnen. Många av de bilderböcker som har analyserats i den här studien och tidigare lik-

nande arbeten används fortfarande i förskolans verksamhet dagligen. De ska inte sluta använ-

das, men analyser som den som genomförts i denna uppsats kan hjälpa till att granska de bil-

derböcker som används och föra fram diskussioner med barn och andra vuxna.  
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