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Abstract 

Multiple researchers argue that many authors of children’s books are influenced by the 

prevailing view of the child and childhood, in both subject selection and ways of writing. The 

aim of the study is to investigate how societies norms and values are reflected in picture books, 

written between 2010-2018. What kind of childhood is portrayed in the chosen literature? How 

does the illustrations and text interact to reflect the children’s characters and perspective? After 

an extensive selection process with several criteria, five picture books were finally chosen for 

analysis. With tools from researches Nikolajeva and Rhedin I’ll be focusing on illustrations, 

personality and environmental descriptions, as well as narration and point of view. The 

conclusion shows indications that the child's vision, which is portrayed in the picture books, 

goes hand in hand with the image of the child as subject and actor, a researching child actively 

in their own development. It is also possible to see traces of the multi-contextual view of 

children and the image of the child that is emphasized in the preschool curriculum. Another 

clear pattern is that the picture books reflect family constellations, gender, culture, diversity and 

ethnicity in a way that largely extends beyond underlying prejudices and stereotypes. 
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Sammandrag 

Ett flertal forskare hävdar att många barnboksförfattare påverkas av den rådande barnsynen 

samt barndom i både ämnesval och sätt att skriva. Syftet med studien är att undersöka hur 

samhällets normer och värderingar återspeglas i bildböcker, skrivna mellan 2010-2018. 

Vilken syn på barn gestaltas i den valda litteraturen och hur kommer den till uttryck? Hur 

interagerar illustrationerna och texten för att spegla barnens karaktärer och perspektiv? Efter 

en omfattande urvalsprocess med ett flertal kriterier valdes slutligen fem bildböcker för 

analys. Med verktyg från forskarna Nikolajeva och Rhedin kommer jag att fokusera på 

illustrationer, person- och miljöskildring samt berättarröst och synvinkel. Slutsatsen visar 

indikationer på att den barnsyn som speglas i bilderböckerna överensstämmer med bilden av 

barnet som subjekt och aktör, ett forskande barn aktivt i sin egen utveckling. Det är också 

möjligt att se spår av den mångkontextuella barnsyn samt den bild av barnet som framhävs 

i förskolans läroplan. Ett annat tydligt mönster är att bildböckerna speglar 

familjekonstellationer, kön, kultur, mångfald och etnicitet på ett sätt som i stor utsträckning 

sträcker sig bortom underliggande fördomar och stereotyper. Anknytningen mellan dagens 

samhälle och modernare bilderböcker är väl förankrad, och tydliga avtryck från samtiden 

syns i samtliga analyserade bilderböcker.  

 

Nyckelord:  litteratursociologi, bilderboksanalys, barnsyn, barndom. 

  



 

”Bilderböcker, kanske mer än någon annan form av 

barnlitteratur, illustrerar barnlitteraturens allmänna 

dilemma: att den är flerskiktad och 

mångdimensionell, och varje skikt och varje 

dimension är lika intressant och lika värd att 

studera.” 

Maria Nikolajeva, 2000, s. 263. 
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 INLEDNING 

Under 1900-talets senare del har en ny syn på barn och barnuppfostran utvecklats och vuxit i 

västvärlden.1 Det talas om en modern, eller institutionaliserad barndom, som grundats i takt 

med samhällets nuvarande sociala och pedagogiska ansvar för barns utveckling och 

välbefinnande. Vi lever i ett komplext, mångkulturellt och föränderligt samhälle, där ny 

informationsteknik och snabb utveckling sker kontinuerligt. Detta är bidragande faktorer till en 

förändring i såväl barnsyn som barnuppfostran. Officiell statistik från Skolverket visar att 84% 

av landets barn i åldern 1-5 år är inskrivna i förskola.2 En diskussion om begreppet barndom, 

som varken är entydigt eller statiskt, blir därför aktuell och särskilt intressant inom 

barnlitteraturen. Även synen på barn, barns utveckling samt litteraturens roll i samhället ger 

avtryck och nya innebörder i barnlitteraturens värld.3   

Forskning, studier och litteratur tenderar att fokusera på vikten av litterära aktiviteters roll i 

barns språkutveckling. Idag vet vi hur viktiga och betydelsefulla aktiviteter som exempelvis 

högläsning är, inte minst för barns litteracitets-, identitets- och kunskapsutveckling.4 I den 

reviderade läroplanen för förskolan, som träder i kraft 1 juli 2019, förstärks detta ytterligare. 

  Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla  

  sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra 

  texter.5  

Högläsning av skönlitterär barnlitteratur är en del av förskolans vardag. Som förskollärare 

ansvarar vi för att utbildningen ska vara öppen för skilda uppfattningar, men också ta avstånd 

från sådant som strider mot läroplanens grundläggande värden.6 Det medvetna bokvalet, där 

förförståelse av boken genom exempelvis kunskap om vilka normer och värderingar som 

förmedlas, blir därför av stor vikt inom förskollärarprofessionen. Att alla barn ska förstå sina 

och andras rättigheter är en del av arbetet inom förskolans värld. Widholm lyfter 

                                                           
1 Skolverket, Barndomens förändrade villkor: förutsättningar för barns lärande i en ny tid, Stockholm: 

Skolverket 2010, s. 6.  
2 Skolverket, Barn och personal i förskolan hösten 2017, Stockholm: Skolverket 2017, s. 1.  
3 Maria Andersson, Elina Druker, Barnlitteraturanalyser, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 7; Ann Boglind, Anna 

Nordenstam, Från fabler till manga 1: Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur, Malmö: 

Gleerups, 2015, s. 15. 
4 Ulla Damber, Jan Nilsson, Camilla Ohlsson, Litteraturläsning i förskolan, Lund: Studentlitteratur 2013, s.13; 

Agneta Edwards, Bilderbokens mångfald och möjligheter, Stockholm: Natur och kultur 2008, s. 14-15. 
5 Skolverket, Läroplan för förskolan, Stockholm: Skolverket, 2018, s. 8.  
6 Ibid, s. 6. 
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barnlitteraturen som en viktig komponent i detta arbete.7 Nikolajeva lyfter berättandets 

betydelse, och menar att det är en ”evolutionär nödvändighet” då språket är den viktigaste 

tillgången i ett modernt samhälle.8 Vidare skriver Nikolajeva att barnlitteraturen har ett stort 

inflytande på allmänlitteratur och populärkultur, samt är onekligen en del av vårt gemensamma 

kulturarv.   

  Barnlitteratur är viktigt för unga människor eftersom den öppnar världar som de inte kan nå på annat sätt.  

  Barnlitteratur är viktigt för samhället eftersom det är det bästa sättet att fostra unga medborgare och att  

  ifrågasätta nuvarande samhällsstrukturer. Barnlitteratur är viktigt för utbildning eftersom barnlitterära  

  texter, tryckta eller digitala, är bland de första kulturföreteelser som barn möter.9 

I förskolans uppdrag ingår det att utveckla och överföra ett kulturarv i form av värden, 

traditioner och historia från en generation till nästa.10 Lorentzon lyfter barns kulturella 

rättigheter och skriver att produktionen och tillgången av barnkultur till största delen styrs av 

vuxenvärldens normsystem – vad som är lämpligt utifrån olika perspektiv.11 Barnlitteratur 

skrivs, illustreras och produceras av vuxenvärlden. Ur ett pedagogiskt perspektiv, baserat på 

egna erfarenheter, händer det ofta att pedagogerna avgör vilka böcker som finns på förskolans 

hyllor. Litteraturpedagogen Agneta Edwards skriver att det inte finns anledning att läsa annat 

än det allra bästa i den pedagogiska verksamheten, när vi dessutom har en så rik bokutgivning 

i Sverige.12 Att välja bok med omsorg, höga krav samt bredd i tema och budskap är några av de 

saker Edwards lyfter, samtidigt som hon betonar vikten av förförståelse och bearbetning av 

boken.  

Bilderboksanalyser har potentialen att fungera som verktyg och hjälp till förskollärares 

medvetna bokval. I denna studie undersöks vilka attityder till samhället, kulturen och 

människan som gestaltas i barnlitteraturen. Mer specifikt studeras vilka samhälleliga normer 

och värderingar, samt syn på barn och barndom som framträder i ett urval av bilderböcker 

utgivna mellan år 2010-2018.  

  

                                                           
7 Annika Widholm, “Barnlitteraturens betydelse för ungas rättigheter”, Barnlitteraturens värden och 

värderingar, s. 39-50, Stockholm: Studentlitteratur, 2012, s. 49. 
8 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 359.  
9 Ibid, s. 360. 
10 Skolverket, 2018, s. 9. 
11 Ylva Lorentzon, Barnets rättigheter, den vuxnes skyldigheter : Barnkultur, barns kultur och rätten till det egna 

perspektivet Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken, s. 27-42, Malmö: Gleerups, 2012, s.34. 
12 Edwards, 2008, s.51. 
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1.1 SYFTE 

Syftet är att undersöka hur samhället skildras i ett urval av bilderböcker, utgivna mellan 2010-

2018. Genom att analysera hur text och illustrationer samverkar för att spegla samhälleliga 

värderingar och normer samt syn på barn och barndom, är min förhoppning att synliggöra 

vikten av det medvetna bokvalet för blivande och verksamma förskollärare. Jag vill inspirera 

och väcka liv i diskussionen angående dessa viktiga begrepp och ser potentialitet i att använda 

bilderböcker som underlag och hjälpmedel i förskolans litteracitets- och temaarbete. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur speglas samhället i den valda litteraturen? 

− Finns det spår av samtiden? Hur yttras det i så fall? 

− Vilka normer och värderingar går att urskilja? 

 

• Vilken barnsyn kommer till uttryck i den valda litteraturen? 

− Hur framställs barnkaraktärerna – som objekt eller subjekt? 
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 FORSKNINGS- OCH LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 BARN OCH BARNDOM 

Barndomsforskningen är ett framväxande, tvärvetenskapligt forskningsfält.13 I utbytet mellan 

barndomspsykologi och barndomssociologi har det skapats en helhetssyn på barnet, där både 

objektiva såväl som subjektiva faktorer beaktas. Mer specifikt utgår man från det enskilda 

barnet, dess omgivning och relationer, samtidigt som man tar hänsyn till barnets inre tankar och 

känslor. Forskningens syn på barn, familj och barndom blir därav mer och mer 

mångkontextuell. Idag talas det om barndomen som olika barndomar, som i sin tur utspelar sig 

i flera parallella kontexter.14 Faktorer som kön, klass, etnicitet och ålder, samt plats, tid och rum 

flätas samman och öppnar upp för den nya, mångkontextuella barnsynen. Barnsyn är en central 

aspekt för alla blivande förskollärare, speciellt då barnens plats, makt och ställning i samhället 

förändrats avsevärt de senaste femtio åren.15 Förutom upprättandet av FN:s barnkonvention 

som nu dessutom blivit lag, är paradigmskiftet inom sociologisk, pedagogisk och psykologisk 

forskning en bidragande orsak. Resultatet av detta har skapat en barnsyn där barnen betraktas 

som subjekt och aktörer. Dem är samhällsmedborgare med rättigheter och möjligheter att 

påverka sina liv, både enskilt och i samspel med andra, redan får början. Det är en stor skillnad 

från den tidigare synen på barn som objekt.   

  Barn har med det synsättet länge beskrivits som maktlösa, mindervärdiga och  

  outvecklade becomings jämfört med ”fulländade” och färdigutvecklade human beings, som har  

  makt över barnen bara genom att vara vuxna.16 

Spåren av den förändrade synen på barn och barndom blir särskilt tydlig i Skolverkets 

översikt.17 Fokus i tidigare forskning handlade till stor del om barns inre mognad i relation till 

biologisk ålder och barn som passiva mottagare av omgivande normer. Med syftet att försöka 

närma sig barnperspektivet och lyfta barnens perspektiv, tenderar nutidens forskning att 

fokusera på barns relationer till människor och samhälle, men också till barns agerande, 

kunskapande och identitetsskapande i specifika sammanhang.  Pedagogikprofessorn Birgitta 

Qvarsell skriver att då både barn och vuxna ses som aktörer, medför det att inga barn ses som 

                                                           
13 Skolverket, 2010a, s. 8. 
14 Ibid, s. 7. 
15 Ingrid Engdahl, Eva Ärlemalm-Hagsér, Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber 

2015, s. 110. 
16 Skolverket, 2010a, s. 15.  
17 Skolverket, Perspektiv på barndom och barns villkor i relation till lärande, 2010b, s. 27. 
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”svaga” eller ”starka”. Istället blir dem aktörer i en gemensam verksamhet som bidrar till en 

utveckling av ett demokratiskt förhållningssätt med demokratiska handlingar.18  

Vilka bilder av barn skapas i det rådande samhället? Kraven på att barnen redan från tidig ålder 

ska vara kompetenta, delaktiga och ansvarsfulla samhällsmedborgare, ökar enligt 

samhällsidealen.19 Samtidigt har individcentreringen och det personliga ansvaret förstärkt 

kraven på normalitet och konsensus. Att vara sig själv i en tillvaro där det uppmuntras att vara 

flexibel och anpassningsbar till olika situationer och människor, beskrivs som vår tids 

paradox20. Ur det samhällsideologiska perspektivet som framhålls i nuvarande läroplaner, 

betonas ansvar, flexibilitet och valfrihet.  

2.2 BARNLITTERATURFORSKNING 

Barnlitteraturforskningen har, enligt Westin, dominerats av två huvudsakliga inriktningar, den 

didaktiska litteraturen och den litterära estetiken.21 Vidare beskriver Westin den normativa 

forskningen som var vanlig förr i tiden, då intresset var att definiera barnboken genom att 

urskilja pedagogiska kriterier. Forskningen har på senare år blivit allt mer diskursiv, då man 

snarare studerar de olika litterära strategierna som utvecklas i den narratologiska konsten i att 

berätta för barn.  Den svenska professorn och barnboksforskaren Lena Kåreland skriver att det 

är en självklarhet att barnboksförfattarna påverkas av synen på barnet och barndomen, såväl i 

ämnesval som sätt att skriva.22 Vidare skriver Kåreland att normer som uttrycks mer eller 

mindre osagt i barnboken, berättar om hur barnen och dess villkor i samhället i uppfattas. Vid 

studier av barnlitteratur bör man, enligt Kåreland se på samhällsutvecklingen i stort.23 Historiskt 

sammanhang, barnens villkor, vuxenvärldens syn på barn under olika tidsepoker samt sociala 

förhållanden i samhället, är grundläggande för barnbokens utveckling. Forskaren Gunilla 

Halldén problematiserar ideologiska och vetenskapliga användningar av begreppet 

barnperspektiv.24 Hon skriver att det är viktigt att kritiskt diskutera begreppets innebörd när vi 

använder det i vetenskapliga sammanhang, speciellt då det används för att markera ett 

                                                           
18 Qvarsell, Birgitta, ’Kultur och estetik i pedagogiken : Skapande kunskapsbildning och gemenskap bland barn.’ 

Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken, s 61-76, Malmö: Gleerups, 2012, s. 67. 
19 Skolverket, 2010b, s. 16.  
20 Ibid, s. 47.  
21 Boel Westin, “Vad är barnlitteraturforskning?”, Litteraturvetenskap : en inledning, s. 129-142, 2002, s. 139.  
22 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 20. 
23 Ibid, s.11. 
24 Gunilla Halldén, ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp” i Pedagogisk forskning i 

Sverige, Göteborg: Göteborgs Universitet, 2003, s. 3. 
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”ideologiskt ställningstagande” i olika politiska sammanhang. Litteraturvetaren Ulla Rhedin 

skriver att bilderboken tillhör en stor och relativt ny vetenskap, såväl metodiskt som teoretiskt.25  

  Begreppsbristen för visuell kultur och perception i allmänhet är påfallande, trots många 

  års teoretiserande kring bilden som text inom semiotisk och narratologisk  

   (bilderboks)forskning.26  

Tidigare forskning kring bilderboken tenderar att fokusera på ett tydligt lärandeperspektiv, så 

som barnets litteracitets-utveckling. Barnets successiva inväxande i språket, skriften, 

litteraturen och därav kulturen, benämns inom litteraturpedagogisk och litteratursociologisk 

forskning som litteracitet, literacy.27 Ur ett intermedialt perspektiv ses bilderboken som en 

blandning av två performativa medier; det muntliga berättandet och teater. Den skönlitterära 

bilderboken, tänkt att högläsas och levandegörs i mötet mellan aktör och publik, kvalificerar 

sig därigenom som en performativ konstart.28 I skrivande stund finns få bilderboksanalyser 

tillgängliga. Ett betydligt större utbud erbjuds inom kategorin studie- och facklitteratur. 

Forskarna Andersson och Druker skriver att barnlitteratur speglar vuxnas bild av vad 

barndomen innebär, och kan bli en arena där barn och barndom definieras, omförhandlas och 

ifrågasätts.29 Vidare lyfter de att framställningen av kön och klass stod i centrum under 1900-

talet, för att sedan övergå till frågor om etnicitet och skildring av främmande kulturer under 

2000-talet.30  

2.3 BILDERBOKEN, FÖRSKOLAN & SAMHÄLLET 

Antalet skönlitterära verk för barn och ungdomar ökar årligen, såväl inom svensk skönlitteratur 

som facklitteratur, övriga språk samt svenska översättningar.31 Statistik visar att utgivningen av 

barn- och ungdomsböcker har mer än fördubblats sedan år 2000. I förskolans läroplan som 

reviderades år 2016 nämns varken begreppet högläsning eller litteratur.32 Studier visar att 

litteraturläsning i förskolan tycks vara försummat och ofta får lägre prioritet än den 

språkorienterade färdighetsträningen.33 Samtidigt förstärks litteraturens roll i förskolan, via den 

                                                           
25 Ulla Rhedin, Bilderboken : på väg mot en teori, Stockholm: Alfabeta 2001, s. 13.  
26 Ulla Rhedin, ”På upptäcktsfärd med bilderboken i nya teoretiska landskap”, En fanfar för bilderboken, 

Nordiska Akvarellmuseet, 2013, s.35. 
27 Ibid, s. 175.  
28 Ibid, s. 172.  
29 Andersson & Druker, 2008, s. 7. 
30 Maria Andersson & Elina Druker, Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur: analyser, Lund: 

Studentlitteratur, 2017, s. 9. 
31 Svenska Förläggare AB, ”Den totala bokutgivningen i Sverige”, Elektronisk resurs hämtad 2018-12-04 från 

https://www.forlaggare.se/den-totala-bokutgivningen-i-sverige. 
32 Skolverket, Läroplan för förskola, Stockholm: Skolverket, 2016. 
33 Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 51. 

https://www.forlaggare.se/den-totala-bokutgivningen-i-sverige
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senaste läroplansrevideringen under 2018. Förutom att lägga till begreppet högläsning, lyfts 

även den stimulerade miljön som barnen ska erbjudas för att få förutsättningar till 

språkutveckling, vilket preciseras genom samtal om litteratur och andra texter.34 Detta väcker 

nytt liv i dem didaktiska frågorna; vad, när, hur, varför och för vem.  

Hur barn betraktas i ett samhällsperspektiv är fokus i Gunilla Halldéns forskning.35 I vår tid 

tenderar vi att tänja på lärandeperspektivet på bekostnad av omsorgen, vilket inte bara säger 

något om vår bild av barnet utan om vår tid, menar Halldén. Det kompetenta barnet, som blivit 

lite av ett ideal skulle kunna innebära ett förnekande av det beroende barnet och dess behov av 

omsorg och omhändertagande.  

  

                                                           
34 Skolverket, 2018, s. 8. 
35 Halldén, Gunilla, ”Bilden av barnet” Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet. s. 116-119,  2015, s. 

116.  
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 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Textanalys som vetenskaplig metod har en bakgrund inom hermeneutiken och innebär kortfattat 

att få en djupare förståelse.36 I vetenskapliga sammanhang har textanalys en bred betydelse, 

men inom litteraturvetenskap innebär det att beskriva och tolka litterära verk för att kunna 

belysa och relatera dessa till olika sammanhang som dem ingår i, exempelvis 

samhällssituationen.37 De barnlitterära texterna berättar om sin tids föreställningar om barnet 

och barndomen samt relationer mellan barn och vuxna.  

  Analysen av samspelet mellan litteratur och samhället omfattar studiet av skönlitteraturen (dess  

  konstnärliga verkningsmedel, idéer och samhällsskildring), men gäller också hur bokmarknaden  

  har utvecklats, hur läsvanorna har förändrats och andra aspekter på litteraturens villkor.38   

Inom hermeneutiken är tolkningen den främsta kunskapsformen. Att uppnå ett förutsättnings-

löst, eller objektivt tolkande är orimligt. Ödman poängterar att vi alltid har en förförståelse av 

det vi tolkar.39 En tolkning blir både kulturellt och historiskt betingad då den utförs på en 

bestämd tid och plats, av en människa mitt i historien.  

I strävan efter att analysera relationen mellan skönlitteratur och samhälle bearbetas realism-

problem, speglingsteorier och om litteraturen som skapare av samhälleliga identiteter.40 Det 

litteratursociologiska perspektivets interdisciplinära drag skapar en flexibilitet, då modeller och 

inspiration från andra vetenskaper används.41 Genom att studera litteraturen som ett socialt 

fenomen, är samspelet mellan litteratur och det omgivande samhället i fokus. Det handlar om 

att utreda hur samhället skildras i litteraturen samt litteraturens roll i samhället.  

  

                                                           
36 Per Johansson och P-O Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, 5 uppl., Uppsala: Kunskapsförlaget, 

2010, s. 57. 
37 Ibid, s.56. 
38 Johan Svedjedal, Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, Lund: Studentlitteratur, 2012, s.7.  
39 Per Johan Ödman, Tolkning, förstående och vetande: Hermeneutik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur 

2017, s. 26. 
40 Svedjedal, 2012, s. 78. 
41 Ibid, s. 77.  
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 METOD & MATERIAL 

4.1 BILDERBOKSANALYS 

I Ulla Rhedins doktorsavhandling, som först utgavs år 1992 föreslås tre bildskaparstrategier 

inom bilderböckernas typologi; den illustrerade, expanderade samt genuina bilderboken.42 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva menar att denna typologi är en bra utgångspunkt, men att 

området är betydligt bredare.43 Hon gör följande kategorisering:  

• Symmetrisk: det verbala och visuella förmedlar samma sak, vilket skapar redundans. 

• Kompletterande: det verbala och visuella kompletterar samt kompenserar varandras 

otillräckligheter.  

• Expanderande/förstärkande: Berättelsen är starkt beroende av bilder eller illustrationer 

och blir oförstådd utan dem. Bilderna/illustrationerna förstärker orden, eller tvärtom.  

• Kontrapunktisk: det verbala och visuella står i ett kontrapunktiskt förhållande och 

kreativt ifrågasätter varandra, samtidigt som de behöver varandra för att skapa förståelse 

för bokens berättelsen. 

• Motstridig/ambivalent: det verbala och det visuella stämmer inte överens, vilket skapar 

en konflikt, förvirring och osäkerhet.44  

Det finns olika tillvägagångssätt vid analys av bilderböcker. Den finska barnboksforskaren 

Maria Laukka anser att det finns femton punkter varje bilderboksanalys borde förhålla sig till.45  

Bland annat nämns tradition, där Laukka lyfter bilderboken som en del av sin tid i såväl 

utseende som uttryck. En av barnböckernas kärnfrågor, handlar enligt Laukka om hur barnen 

formges samt hur relationen mellan barn och vuxna uttrycks.  

Studiens analyser har utförts i tre steg: 1) första intrycket, 2) närläsning och tolkande, 3) 

bearbetning och diskussion. Jag började med att läsa boken från start till slut, där jag sedan 

skrev ner alla första intryck. Under närläsningen analyserades bild och text på en detaljerad 

nivå vilket också möjliggjorde ett flertal olika tolkningar. I denna process lades extra fokus vid 

                                                           
42 Ulla Rhedin, Bilderboken: på väg mot en teori, 2 rev. uppl., Stockholm: Alfabeta, 2001, s.73.  
43 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 17. 
44 Ibid, s. 22. 
45 Maria Laukka, “Femton punkter för analys av bilderboken, En fanfar för bilderboken! Nordiska 

akvarellmuseet, 2013, s. 185 ff. 
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text, illustrationer, person- och miljöskildring samt berättarröst och synvinkel. Samtliga 

analyser bearbetades sedan i textform för att därefter kopplas samman i resultatdiskussionen.  

4.2 URVAL 

Sökningen efter relevant litteratur inleddes på det lokala biblioteket,  främst i deras digitala 

katalog med hjälp av nyckelord, som exempelvis familj. Följande kriterier styrde 

urvalsprocessen:  

• definieras som en bilderbok med inriktning 3-6 år, enligt det lokala biblioteket 

• utgivningsår 2010-2018  

• mänskliga huvudkaraktärer 

• författaren ska även ha illustrerat boken 

Dessa tre kriterier ledde till ett första urval på cirka åttio böcker. För att specificera och avgränsa 

ytterligare omformulerades det sista kriteriet:  

• svensk kvinnlig författare och illustratör 

Böcker som tidigare lästs, valdes bort på grund av risken för eventuell konflikt mellan rollen 

som forskare samt privata erfarenheter och åsikter.  

4.2.1 Primärlitteratur- och författarpresentation 

Leni är ett sockerhjärta av Emma Adbåge (2010) 

”Tanterna på kaféet kallar Leni för sockerhjärta. Blä, vilket larvigt namn, tycker Leni. Leni är 

ju stor och behöver inte åka vagn, knäppa jackan alldeles själv, äter lök och stark ost. Precis 

som vuxna. Det kanske inte syns utanpå, men det känns”.46 Emma Adbåge är av dem mest 

uppmärksammade illustratörerna i den unga generationen.47 Adbåge debuterade 2001 och har 

sedan dess illustrerat en mängd böcker, både sina egna men även till andra författares verk. För 

Leni är ett sockerhjärta vann hon silver i föreningen Svenska Tecknares tävling ”Kolla!” år 

2011. I dagsläget finns tre böcker om Leni. Förutom Leni är ett sockerhjärta som är den första 

boken i serien, finns även Leni är en bebis och Lenis Olle. 

                                                           
46 Adbåge, Lena. Leni är ett sockerhjärta, 2010, baksidatext.  
47 Rabén & Sjögren, (u.å.), Lena Sjöberg, elektronisk resurs hämtad 2018-12-04 från 

 http://www.rabensjogren.se/forfattare/118791-lena-sjoberg.  

http://www.rabensjogren.se/forfattare/118791-lena-sjoberg
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Koko och Bosse törs inte av Lisen Adbåge (2013) 

”Koko och Bosse är i simhallen. Innan badet måste man duscha av sig. – Man måste vara naken! 

säger Koko. Törs du inte det?”.48 Lisen Adbåge är både illustratör, författare och serietecknare. 

Hennes första barnbok Ellen & Bebis utgavs år 2000 och sedan dess har det utkommit ett flertal 

bilderböcker. Hon har även illustrerat åt andra författare. Lisen har, precis som tvillingsystern 

Emma, mottagit Elsa Beskow-plaketten för sin samlade produktion av bilderböcker för barn.49 

Koko och Bosse törs inte, är andra boken i serien. 

Doris drar av Pija Lindenbaum (2015) 

”Doris vill inte följa med på kalaset, särskilt om hon inte får ha sin sjömanskostym på sig. 

Dessutom är hon inte klar med vägbygget i sandlådan. Och varför får den där Egon strössla 

tårtan? Doris bestämmer sig för att dra!”.50 Pija Lindenbaum är enligt lilla piratförlaget, en av 

Sveriges främsta bilderboksskapare. Hon har arbetat både som illustratör, formgivare samt 

författare. Hennes första bilderbok Else-Marie och småpapporna utkom 1990 och sen dess har 

hon gett ut en mängd böcker.51 Lindenbaum har många prisbelönade verk bakom sig och har 

b.la tagit emot Augustpriset, Stockholm stads hederspris och Elsa Beskow-plaketten. 

Om du skulle fråga Micha av Viveka Sjögren (2015) 

”Micha satt på trappan och väntade på att spela fotboll med kompisarna. Så kom kriget. Och 

Mischa kommer till ett annat land. De stora väntar på att få stanna. Micha väntar på att få åka 

hem. Men i det nya landet finns det också fotbollar. Och kompisar”.52 Sjögren är verksam 

illustratör och författare, med flera utgivna bilderböcker. År 2014 tog hon emot Elsa Beskow-

plaketten för Om du skulle fråga Micha.53 Sjögren skriver även ungdomsböcker, en kategori 

där hon fått nominering till Augustpriset.  

 

                                                           
48 Adbåge, Lisen. Koko och Bosse törs inte, 2013, baksidatext.  
49 Anna Von Friesen, Lisen Adbåge får Elsa Beskow-plaketten 2018, elektronisk resurs publicerad 2018-09-07 

från http://www.boktugg.se/2018/09/17/lisen-adbage-far-elsa-beskow-plaketten-2018/. 
50 Lindenbaum, Doris drar, 2015, baksidatext.  
51 Lilla piratförlaget, u.å., Pija Lindenbaum, elektronisk resurs hämtad 2018-12-04 från 

http://lillapiratforlaget.se/authorship/pija-lindenbaum/. 
52 Sjögren, Om du skulle fråga Micha, 2015, baksidatext.  
53 Busck, C. (2016) Delsboförfattare prisas för bok om flyktingpojke – förra årets bästa  

bilderbok för barn hämtad 2018-12-04 från https://www.helahalsingland.se/artikel/bocker/delsboforfattare-

prisas-for-bok-om-flyktingpojke-forra-arets-basta-bilderbok-for-barn. 

http://www.boktugg.se/2018/09/17/lisen-adbage-far-elsa-beskow-plaketten-2018/
http://lillapiratforlaget.se/authorship/pija-lindenbaum/
https://www.helahalsingland.se/artikel/bocker/delsboforfattare-prisas-for-bok-om-flyktingpojke-forra-arets-basta-bilderbok-for-barn
https://www.helahalsingland.se/artikel/bocker/delsboforfattare-prisas-for-bok-om-flyktingpojke-forra-arets-basta-bilderbok-for-barn
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I huset där jag bor av Lena Sjöberg (2018) 

”I huset där jag bor finns alla sorters typer. Någon går med käpp och någon annan kryper. Någon 

jobbar hemifrån, andra knegar på kontor. Alla är vi olika i huset där jag bor”.54 Som författare 

debuterade Sjöberg år 2005 med sin första bilderbok och har sedan dess flera verk bakom sig.55 

Hon arbetar även som illustratör dels för sina egna böcker, dels på uppdrag. Sjöberg har bland 

annat mottagit Elsa Beskow-plaketten för Tänk om, samt ett flertal Augustnomineringar.  

  

                                                           
54 Sjöberg, I huset där jag bor, 2018, baksidatext.  
55 Rabén & Sjögren, Lena Sjöberg, elektronisk resurs hämtad 2018-12-04 från 

http://www.rabensjogren.se/forfattare/118791-lena-sjoberg . 

http://www.rabensjogren.se/forfattare/118791-lena-sjoberg
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 BILDERBOKSANALYS 

5.1 LENI ÄR ETT SOCKERHJÄRTA  

Illustrationen på framsidan är skapad för att vara omslagsbild och skildrar en av händelserna 

där Leni uttrycker att hon kan själv. I kombination med titeln skapas förväntningar på en 

bilderbok som utmanar samhällets normer. Benämningen sockerhjärtat skulle kunna ses som 

en kombination av uttrycken ”lilla hjärtat” och ”söt som socker”. Att vara liten och söt kan i sin 

tur tolkas som könsstereotypiskt ur ett genusperspektiv, samt ur ett åldersrelaterat 

maktperspektiv, en hierarki där den vuxna är överordnad. Med krulligt hår, huvudbonader och 

mönstrade kläder, gestaltas de äldre damer som uttrycker sig på detta vis. I litteratur kan 

psykologiska relationer, maktpositioner samt temporära sinnestillstånd speglas i bild, genom 

personernas placering på uppslaget.56 När Leni blir behandlad som stor och självständig, tillges 

hon en större makt vilket illustreras genom en placering högre upp på sidan. Men när pappa 

bestämt att de ska städa, något som Leni inte vill, placeras han högre upp på sidan. Detta kan 

också relateras till hur Leni uppfattar situationen – när hon blir behandlad som stor respektive 

liten. Adbåge utnyttjar hela uppslagets yta med sin blödande bildteknik utan klassisk inramning 

vilket avviker från det kontroversiella och indikerar att det är en modernare bilderbok. Samtidigt 

behåller Adbåge mycket av de vita ytorna, så kallat negativa rum.57 Detta bidrar till det 

utstickande bildspråket och kan vara en av anledningarna till att det uppfattas som enkelt. 

Episoderna i texten som illustreras, förstärker både känslor och sammanhang. Lenis minspel 

och kroppsspråk är tydligt och skapar en hög igenkänningsförmåga i viljan att respekteras som 

stor och självständig.  

Bild och text förhåller sig till varandra under handlingens gång, men det är många frågor som 

inte får svar, exempelvis vart Lenis mamma befinner sig. Denna fråga bygger på 

heteronormativa förväntningar: att Lenis pappa är en cisperson och därav följer cisnormen: där 

kropp, juridiskt kön, könsidentitet samt könsuttryck följer samma linje. Redan här öppnas alltså 

tolkningar angående pappans sexuella läggning, vilket möjligtvis kan vara en relativt vanlig 

tolkning i dagens samhälle. Samtidigt är det problematiskt att uttala sig om Lenis 

familjesituation då själva handlingen i boken endast speglar en dag i hennes liv, vilket möjliggör 

tolkningar som att Leni lika gärna skulle kunna ha två pappor, eller att pappan är ensamstående. 

                                                           
56 Nikolajeva, 2000, s 141. 
57 Ibid, s. 121. 
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Ur ett genusperspektiv är bilderbokens personskildring särskilt intressant. Könsrelaterade 

debatter och genusdiskurser är inget nytt i dagens samhälle, vilket självklart påverkar min 

förförståelse och i sin tur mina tolkningar. Om bilderboken skrivits i en annan tid, på en annan 

plats, och i ett annat kulturellt och samhälleligt sammanhang, hade dessa tolkningar kanske 

aldrig uppkommit. I texten benämns Leni som en tjej, men rent visuellt finns det ingenting i 

illustrationerna som är direkt könsstereotypiskt. Enligt mina erfarenheter var det mycket 

vanligare att visuellt markera könen i äldre bilderböcker. Då höll sig illustrationerna ofta inom 

ramen för det stereotypiska, vilket kan anses spegla samhällets värderingar och normer vid den 

tid boken skapades. Ett undantag i illustrationerna som skulle kunna relateras till könet, är Lenis 

röda hårspänne. I dagens samhälle finns dock en annan öppenhet gällande typiska ”pojk- och 

flicksaker” och i förskolan syns både killar och tjejer med färgglada hårspännen, nagellack och 

ett helt annat utbud av kläder. På första uppslaget tilldelas Leni inte ett kön vilket möjliggjorde 

tolkningen att Leni blev upprörd på grund av den genusrelaterade värderingen i damernas ord. 

Trots att hon beskrivs som flicka genom texten, innebär det inte att Leni nödvändigtvis 

identifierar sig som en.  

Samtidigt som ovanstående tolkning visar en nära koppling till dagens samhälle, skapas en 

känsla av nostalgi och gammaldags atmosfär i miljöskildringen. Miljön är av bakgrundstyp, 

vilket innebär att den inte är avgörande för själva handlingen. Däremot skapar miljön en 

genreförväntan i form av en vardagsberättelse, som på så vis hintar om handlingen. Interiören 

väcker tankar kring vilken tidsepok handlingen utspelar sig i. Det rutiga golvet i kaféet, 

bakelsen med Sverigeflaggan, vagnen av äldre modell, mattpiskan och hur hemmet illustreras 

skapar en atmosfär, som kan beskrivas som retro. I Lenis rum finns dessutom ingen dator, 

datorplatta, tv, mobiltelefon eller annan modern teknik som skulle kunna kopplas till samtida 

hem. Att handlingen utspelar sig i en annan tid blir därför en möjlig tolkning, som också 

förstärks av hur människornas kläder illustreras. Samtidigt går det inte att undgå från det faktum 

att många retroplagg som utgått ur modet återfår sin popularitet, som exempelvis 

manchesterbyxor som pappan kan tolkas bära.   

Adbåge har skrivit och illustrerat en bilderbok som skildrar Lenis inre resa i att bli stor och 

självständig. Influerad av krocken mellan den äldre generationens samt den nyare generationens 

syn på barn och barndom, en helhet som utmanar samhällets sätt att tänka kring familj, barndom 

och barnsyn. Förutom dessa aspekter, uppmärksammas genusrelaterade normer som väcks i 

mötet med boken, främst genom personskildringen av Leni och hennes pappa. Det är också här 

som kopplingen mellan litteratur och samhälle blir som tydligast.   
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5.2 KOKO OCH BOSSE TÖRS INTE   

Boken om Koko och Bosse skildrar ett barn och en vuxen i deras vardag, mer specifikt från ett 

besök i simhallen, på bussresa och på promenad hem till lägenheten där de bor. Tillsammans 

överkommer dem sina rädslor och relaterade känslor, som att inte våga, att bli kallad feg och 

modet att säga ifrån. Rädsloperspektivet pendlar mellan vuxen och barn, det är inte enbart 

barnet som framställs som rädd. Koko framställs som ett ’kompetent barn’, samtidigt som ’det 

beroende barnet’ tar plats.58 Koko klarar sig själv, tar ansvar, håller sig till reglerna i simhallen 

vilket hen även uppmanar Bosse till att göra och säger ifrån när killen ropar fegis till Bosse, 

samtidigt som hen också blir ledsen av att fingrarna skrynklats som russin efter badet. I boken 

finns en nära koppling till samhället, vilket förstärks i de verklighetstrogna illustrationerna.  

  I simhallens omklädningsrum finns långa och stora skåp, samt några mindre skåp närmare 

duscharna för värdesaker. Det finns även en skylt med regeln att duscha naken, som stämmer 

överens med verkligheten. Alla tittade på Bosse i duschrummet då han klev in med badbyxor, 

om han sedan tog av dem eller inte framkommer inte. Däremot framställs Koko som 

regelföljaren. I simhallen illustreras en livdocka, leksaker och en stång som används vid 

simträning, vilket är symboler som skapar hög igenkänningsförmåga då det är vanliga redskap 

vid lek och simskola. Vid en närmare titt syns även en siffermarkering av olika simbanor, men 

eftersom ingen bana är uppmärkt och leksaker är framme görs tolkningen att ingen bana är 

stängd för motionssimmare. När de sedan åker buss hem, syns en skylt där det står att man inte 

ska tala med föraren, vilket också stämmer överens med verkligheten. På promenaden från 

busshållplatsen går dem igenom en park där det sitter en tant.  

  – HÄJ PÅ ER, VÄNNER! skrålar hon och viftar med sin stora vante. Koko stannar och törs inte  

  gå förbi. – Godkväll, säger Bosse och lyfter upp Koko. Tanten vinkar efter dem och skränar.  

  – Var hon farlig? säger Koko. – Nej, säger Bosse.59 

Kvinnan avbildas med endast ett fåtal tänder kvar och varma kläder som mössa, halsduk och 

vantar. Hon sitter på en parkbänk med några burkar jämte sig. Texten i kombination med 

illustrationen möjliggör tolkningen att kvinnan är berusad. Ett oväntat, men verklighetstroget 

inslag. Karaktären Koko tilldelas inget kön i texten, och är illustrerad med en kort frisyr och 

röd näsa. Dock framkommer det både visuellt och verbalt att Bosse är man, eftersom 

benämningen han används samt illustrationerna i duschrummet och toalettkön består av andra 

män. Även Koko har badbyxor, medans andra barn har tofsar och baddräkt. Samtidigt är det 

                                                           
58 Halldén, 2015, s.116. 
59 Adbåge, 2013.  
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vanligt att yngre barn följer med sina föräldrar i omklädningsrummen, vilket öppnar 

möjligheten för att Koko skulle kunna vara en flicka. 

5.3 DORIS DRAR  

Med ett tydligt barnperspektiv, där berättarröst och perceptionsvinkel går hand i hand, ges chans 

att komma väldigt nära Doris tankar och känslor, hennes inre liv. På så vis bidrar dessa faktorer 

till personskildringen. Inom bilderböckernas värld beskrivs en svårighet gällande 

personskildringen på grund av begränsat omfång.60 Men karaktären Doris är allt annat än statisk 

och platt, vilket stärks såväl verbalt som visuellt. Berättelsen om Doris är skriven ur ett jag-

perspektiv. Det i kombination med Lindenbaums estetiska bildspråksuttryck, där olika 

färgskalor markerar gränsen mellan fantasi och verklighet, skapas en integrerad miljö, som blir 

allt annat än av bakgrundstyp. Genom att variera perspektivvinkel, som exempelvis på det elfte 

uppslaget, skapas en dynamik av expanderande karaktär. Samverkan mellan text och bild är till 

viss del kompletterande. Samtidigt kan bilderbokens typologi klassificeras som expanderande, 

med motiveringen att bild och text förstärker varandra. Illustrationerna expanderar vår 

förståelse av Doris inre liv. En förståelse som inte hade uppnåtts utan det visuella.  

Lindenbaums bildspråk varierar mellan att vara sagobetonad och verklighetstrogen, vilket 

synliggörs i miljöskildringen. Ett exempel på detta hur Eivors hund är en isbjörn på den vänstra 

sidan som har röda inslag, för att sedan förvandlas tillbaka till hunden Senap på högra sidan 

med gul bakgrund. Detta bildspråk, är ett exempel på postmoderna drag i bilderböcker, där 

liknande specialeffekter får oss att ifrågasätta vår verklighetsuppfattning samt konstens 

förmåga att spegla verkligheten.61 

En tänkbar tolkning är att Doris mamma träffat en ny man, Janne, som tillsammans med sin son 

Egon flyttar in. ”Det är min cykel han håller på med. Han som heter Egon. Vi bor här, jag och 

mamma och Janne och den där som har cykeln”.62 Känslan av utanförskap väcks i mötet med 

boken, en tolkning potentiellt påverkad av det faktum att jag själv är lillasyster. Detta illustreras 

dock tydligt i bild, bland annat på det tredje uppslaget då Mamma, Janne och Egon syns i närbild 

på väg mot kalaset, medan Doris syns längre bort, ensam i bilen. Ett annat tydligt exempel finns 

på sjätte uppslaget, då de vuxna riktar all uppmärksamhet till varandra.  

                                                           
60 Nikolajeva, 2000, s. 142. 
61 Ibid, s. 133. 
62 Lindenbaum, 2015. 
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Samhället i litteraturen syns bland annat i Egons flitiga användande av mobiltelefonen. På det 

fjärde och sjunde uppslaget möjliggörs tolkningar som kan tänkas gestalta det mångkulturella 

samhället, där Doris verkar ha en genuin kontakt med Armin. Andra uppslaget är intressant, då 

mamman porträtteras utan tröja iförd endast byxor och bh, medan Janne stryker hennes blus. 

Enligt min tolkning symboliserar det vårt nutida samhälles stressiga vardagsliv. Doris fick inte 

bygga klart sin väg i sandlådan utan måste avbryta, samtidigt som de inte är i närheten av klara 

för avfärd i andra uppslaget. Att Janne stryker mammans blus, uppmärksammar en jämlik syn 

på arbetssysslorna i hemmet, och kan alltså på så vis kopplas till dagens samhälle. Sysslor som 

rörde hemmet i äldre generationer kopplat till kvinnans roll i hemmet. Därav väcks även 

genusrelaterade frågor. En möjlig tolkning är att Sylvi och Helen är ett par. Meningen ”Vi ska 

till Sylvi och Helen och fika” får mig att tänka att dem bor tillsammans, vilket skulle kunna 

indikera att dem är ett par. Samtidigt kan det vara en tolkning kopplat till min förförståelse och 

det faktum att barnlitterära studier med genusinriktning blivit viktig del av 

barnlitteraturforskningen.63  

Genusrelaterade normer ifrågasätts och utmanas, specifikt när Doris tvingas anpassa sig till 

flickrollens krav. Hon får exempelvis lov att strössla tårtan om hon tar på sig kalaskläder i form 

av klänning, strumpbyxor och rosetter i håret. Som kontrast till detta syns Doris på första 

uppslaget, iförd blåa byxor och t-shirt samt utan rosetter i håret. Detta väcker tankar angående 

barnsyn. Egon också har bytt till kalaskläder, en blå skjorta, vilket inte uppmärksammas. Då 

påminns jag om att berättelsen ur Doris perspektiv, vilket också påverkar tolkningen. Samtidigt 

går det inte att undgå att ifrågasätta barnsynen, speciellt då Doris blir utskrattad efter att ha 

knäppt tröjan snett.  

Lindenbaum både skriver och illustrerar ett barns tankar och känslor om problematiska 

relationer, utanförskap och nya familjekonstellationer. Med stora turbulenta känslor och med 

sin kreativitet, fantasi och sitt växande hår som verktyg gör Doris motstånd mot könsstereotypa 

anpassningskrav och utanförskap. Precis som i sina tidigare verk, utmanar Lindenbaum läsaren 

att tolka och fundera genom vad jag skulle vilja kalla fantasibetonad verklighet.  

5.4 OM DU SKULLE FRÅGA MICHA  

Bokens tema kan nog av många anses vara ett svårt tema, som det gärna undviks att prata om 

med barn, och fortfarande inte är så synligt bland böckerna på förskolan. Den handlar om flykt 
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från krig, sett ur ett barns perspektiv. Människorna illustreras som saxar i boken, något som 

länge fick mig förbluffad. Min första tolkning var att de möjligtvis var för att göra innehållet 

mindre tungt. Druker skriver att antropomorfiska karaktärer kan användas för att skildra flykt 

och hemlöshet, och har använts redan i folksagor och olika barnlitterära berättelser.64 En annan 

möjlig tolkning är att saxen kan ses som symbol för liv och död genom den grekiska 

ödesgudinna Atropos, som med sin sax klippte livstråden och fastlade döden.65  

Sjögrens illustrationer är färgstarka och både kompletterar samt förstärker orden som väcks till 

liv i mötet med läsaren. Vid närmare granskning av bilderna upptäckte jag detaljer av 

expanderande karaktär. Bilderna berättar det som är för svårt att säga högt, som på fjärde 

uppslaget som pryds av mörka färger som väcker många känslor som rädsla, oro och sorg. 

Många människor syns i en liten båt på havet och i fjärran syns en trasig stad, med ett nedfallet 

klocktorn och en hund som sitter och tittar efter båten som åker. Under åren 2014-2015 nådde 

antalet personer som sökt asyl i Sverige historiskt höga nivåer. I tidningarna skrevs om 

flyktingkrisen i Syrien, och bilder på båtar fulla av människor klädde löpsedlarna.66 Om du 

skulle fråga Micha utgavs 2015, året då över 160 000 personer ansökte om asyl i Sverige enligt 

statistik från Migrationsverket, vilket satt sitt spår även i barnlitteraturen.67 På femte uppslaget, 

där Micha och de andra nått sin slutdestination syns tidningsklipp invävda i illustrationerna. 

Detta upptäckte jag inte förens jag läste boken en andra gång. I tidningsklippens text syns delar 

av meningar, exempelvis ”…Göteborgs Universitet en undersökning om svenskarnas attityder 

till flyktingmottagning” och ”…beslut att ge alla syrier i Sverige permanent uppehållstillstånd”. 

Den sistnämnda meningen är omskriven i ett flertal nyhetsartiklar.68 Det finns alltså konkreta 

kopplingar till samhället, en detalj som sällan syns i barnlitteratur.  

Som läsare får vi även följa med Micha i mötet med en ny kultur med kallt väder och ett nytt 

liv fyllt av väntan där ingenting är som förut. Både text och bild ger oss chans att ta del av 

Michas inre liv, om längtan av det som var och språkliga utmaningar i den svenska skolan.   

                                                           
64 Elina Druker, ”Berättelser om flykt: miniatyren som samhällskritik, Mångkulturell barn och 

ungdomslitteratur: analyser,  2017, s. 201. 
65 NE, 2018; Henrikson, 1992. 
66 Sveriges Radio AB, 2014; Carlén, 2015; Lindblom, 2015.  
67 Migrationsverket (årtal), 
68 SR, 2013; SVT, 2014. 
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5.5 I HUSET DÄR JAG BOR  

På bokens första sida finns illustrationer av foton på alla människor som bor i huset. Några är 

familjeporträtt, andra är enskilda porträtt på både unga och gamla. Varje uppslag visar ett rum 

ur fyra lägenheter. Människorna är skuggade, vilket skapar en kontrast till den färgglada och 

detaljerade inredningen och dess innehåll. I varje rum finns hintar om vad personerna har för 

yrke och ålder. Texten är skriven på rim, där verserna också passar ihop med något av rummen. 

Ju mer man tittar på illustrationerna, desto mer detaljer syns. Varje bild skapar på så vis sina 

egna tolkningar, och väcker många frågor.  

Bokens budskap kan tänkas handla om jämlikhet, att alla är lika mycket värda, men också om 

att acceptera och respektera mänskliga olikheter. Budskapet är förankrat i såväl text som bild. 

Oavsett hur stökigt eller rent vi vill ha hemma, vilket yrke vi har, språket vi talar, om vi är 

gamla eller unga, äger ett djur eller inte – så är vi i grund och botten ganska lika. Vi är alla arga, 

skojar och drömmer ibland.  Eller som Sjögren skriver: ”Nu står jag här i natten, jag funderar 

på en sak. Vi lever vägg i vägg, under ett och samma tak. Och när jag tänker efter är detta vad 

jag tror: Vi är ändå rätt så lika i huset där jag bor”.69 De skuggade människorna som 

illustrationerna visar skulle kunna tolkas som ett försök till att se dem som jämlikar. Samtidigt 

illustreras kön och till viss del ålder på ett tydligt sätt. Det drar också mer fokus mot bakgrunden. 

  Boken speglar det mångkulturella Sverige vi lever i idag. Samtidigt kan jag inte låta bli att 

fundera över de fördomar eller stereotyper som gömmer sig i det tredje uppslaget. Texten 

avslöjar att det doftar från världens alla kök och att det talas många språk. I bilderna får vi se 

fyra exempel på rum, där en illustration visar ett rum med mycket tyg och kuddar med nio 

personer i alla åldrar som äter på golvet. Vid en jämförelse av tavlorna med familjebilderna, 

blir familjens etnicitet tydlig, då kvinnorna bär slöja och de har en mörkare hudfärg. Varför är 

det just dessa människor som beskrivs med språk eller matvanor, istället för att t.ex. städa ofta 

eller stöka till? På samma uppslag finns två andra rum. Ett med ett par som lagar mat 

tillsammans, och ett med ikoniska samlarsaker från ett flertal olika länder, som till exempel de 

traditionella ryska dockorna till miniatyrpyramider, en Buddha och Eiffeltornet. Vid en 

jämförelse med tavlorna kan vi se hur personerna funnit kärlek över etniska gränser. Samtidigt 

är bilden av ett mångkulturellt samhälle på detta vis, relativt nytt inom barnlitteraturen.  

Språkbruket i boken speglar ett öppet samhälle. Med det menar jag att det är så pass okej att 

prata om vissa saker, att de även nämns i barnlitteratur. Som exempelvis när Sjögren (2018) 
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skriver: ”Vi skrattar och vi gråter, vi kissar, rapar, fiser. Om och om och om igen, som tjatiga 

repriser”.70  Detta typ av ordval är betydligt vanligare i modernare barnlitteratur. I 

illustrationerna syns tydliga kopplingar till modern teknik i form av bärbara datorer, skrivare, 

platt tv, högtalarsystem, mobiltelefoner och fläktar.  

Berättelsen är skriven i jag-form. Berättarperspektivet tillhör ett barn, som blir synligt först på 

sista uppslaget. Barnet skulle kunna vara både en flicka och en pojke och illustrationen följer 

inte några direkta könsstereotypa normer, vilket börjar bli vanligare i moderna bilderböcker.  

  

                                                           
70 Sjögren, 2018.  
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 RESULTATDISKUSSION 

6.1 BARNET OCH SAMHÄLLET I LITTERATUREN 

Barnsynen vittnar om de vuxnas tilltro till barnens förmåga, där barnens inre liv får ta stor plats 

i handlingen såväl verbalt som visuellt. Inom utvecklingspsykologin beskrivs en bild av barnet 

som aktivt, kompetent, forskande och socialt deltagande.71 Det kompetenta och sökande barnet 

som är ivrigt att engagera sig i världen, är synligt i två av fem bilderböcker. Barnsynen skildras 

på olika sätt och varierar, trots att alla böcker berättas ur barnens perspektiv. I Leni är ett 

sockerhjärta har pappan betydligt mer respektfull attityd och förhållningssätt gentemot Leni i 

jämförelse med Doris mamma i Doris drar. Doris får kämpa för att bli hörd och sedd. De vuxna 

skrattar åt henne när hon knäppt tröjan fel, och hon måste sitta vid ett speciellt bord för barn på 

kalaset. Skildringen av barnsynen i Doris drar kan tolkas som att Doris kräver att bli tagen på 

allvar, och på så vis gör uppror mot de vuxnas barnsyn. Jämförelsevis skildras Leni som 

kompetent – som subjekt, medan Doris som kräver respekt – ses som objekt. I Koko och Bosse 

törs inte, varierar rädsloperspektivet mellan både barn och vuxen, där Koko både ses som 

kompetent och beroende, vilket synliggör både det ’beroende’ och det ’kompetenta’ barnet. I 

Om du skulle fråga Micha, som förvisso skildrar ett svårt ämne, syns det beroende barnet 

tydligare. I huset där jag bor har ett tydligt jämlikhetstema trots att barnsynen förblir oklar då 

boken mestadels är handlingsfokuserad, vilket innebär att den inte var helt ultimat för 

personskildring.   

Något alla fem böckerna har gemensamt är att synen på barn, familj och barndom följer den 

mångkontextuella synen som beskrevs under tidigare forskning. Barnens tankar och känslor ges 

stort utrymme i de analyserade bilderböckerna. De visar också en stor bredd i teman och 

budskap: från att bli respekterad som den man är, ändrade familjekonstellationer till flykt, allas 

lika värde och att överkomma rädslor. Barndomen som skildras i bilderböckerna är inte av 

beskyddande karaktär, utan skildrar verkligheten så som den är. Detta gestaltas genom 

högljudda bråk, dilemmat i att vilja ses som stor men inte anamma ansvaret det innebär, att 

acceptera nya familjemedlemmar, fly från sitt hem och inte minst möta en berusad tant i parken 

på väg hem från bussen.  Detta medför att samtliga böcker skulle kunna ses som utmanande 
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och avviker på så vis från äldre litterära verk med normalt förekommande idylliska 

barndomsskildringar.  

  Författarens föreställningsförmåga när hon eller han skriver för barn bygger ofta – förmodligen oundvikligt  

  - på någon slags rekonstruktion av tankar, känslor, situationer och stämningar från den egna barndomen.   

  Denna tillbakablick är ofta högst nostalgisk, vilket inte minst framgår av de idylliska drag som präglar  

  barnlitteraturens föreställningar om barndom. 72 

De utvalda bilderböckerna hintar om en samhällsutveckling gällande genusrelaterade frågor. 

Barnkaraktärerna illustreras inte med överflödiga könsstereotypa medel varken i person- eller 

miljöskildring, vilket kan tolkas bidra till att motverka stereotypa könsroller som framhålls i 

förskolans läroplan. 

  Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges  

  förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans  

  miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas  

  av könsstereotypa uppfattningar.73 

Å andra sidan används Doris klänning som en ganska stark markering att flickor ska ha klänning 

på kalas vilket i sig är en könstereotyp norm. Men i detta fallet blir tolkningen att det snarare är 

av utmanande karaktär. Åkerström skriver att samhällets normer och värderingar kan bli 

ifrågasatta genom att synliggöras, vilket jag anser att boken om Doris är ett tydligt exempel 

på.74 Även Åkerström skriver att Pija Lindenbaum är exempel på en ideologiskt medveten 

barnboksförfattare, vars bilderböcker tenderar att ha en normbrytande karaktär.75  

I de valda böckerna speglas både äldre, nyare samt främmande kulturer och det finns kopplingar 

till samtiden. Generellt sett utifrån de fem analyserna, syns samhällsskildringarna tydligast i 

illustrationerna av miljöerna. Val av tema och budskap känns dock aktuella i världen vi lever i 

idag, och skulle kunna tolkas som behovspedagogisk snarare än inom den äldre 

kravpedagogiken. Mångfald, etnicitet, genus och familjekonstellationer är teman som är 

märkbart aktuella i både samhälle och barnlitteratur. Andersson och Drukers prognos om 

etnicitet och skildring av främmande kulturer som centralt tema under 2000-talet, känns därav 

mycket rimlig.76  

                                                           
72 Tenngart, Paul, ’Barnlitteraturens kognitiva värden’, Barnlitteraturens värden och värderingar, Lund: 

Studentlitteratur, 2012, s. 33. 
73 Skolverket, 2016, s. 8.  
74 Åkerström, 2012, s 78.  
75 Ibid, s. 79.  
76 Andersson & Druker, 2017, s. 9. 
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6.2 METODVAL, VALIDITET & REALITET  

Urvalsprocessens disposition samt kriterieval är alltid ämnen för diskussion i ett 

examensarbete, särskilt inom litteraturvetenskapliga ämnen. Jag märkte tidigt i studien att ett 

flertal kriterier krävdes av den enkla anledningen att få ner antalet böcker. Från första början 

hade jag närmare åttio böcker, som begränsades till trettio böcker jag och min handledare 

diskuterade. Tidsåtgång samt omfattningen i ett examensarbete gjorde det inte möjligt att 

analysera fler böcker än fem. På grund av detta kan jag heller inte uttala mig på ett generellt 

plan gällande exempelvis återkommande tema eller budskap mellan år 2010-2018. För att göra 

det krävs en betydligt större studie, möjligtvis med en kombination av metodval såsom 

intervjuer av bibliotekspersonal eller kategorisering av bilderböckerna ur det lokala bibliotekets 

utbud, som komplement.  

Ett av de bokval som möjligtvis kan diskuteras utifrån mina valda kriterier är Om du skulle 

fråga Micha, som inte uppfyller kriteriet som mänsklig huvudkaraktär då människorna 

illustreras som saxar. Jag ansåg dock att boken uppfyllde detta kriterium, på grund av att 

handlingen och texten i sig är så pass verklighetsförankrad och kopplad till mänskliga 

händelser, tankar och känslor.  

 I ett metodval som nästan uteslutande bygger på tolkning och påverkas av individuell 

förförståelse, skapas en del frågetecken gällande begreppet validitet. Inom hermeneutiken 

diskuteras validitetsfrågan ideligen och beskrivs av Ödman som synonymt med giltighet, enligt 

följande : ”En valid tolkning är således en tolkning, vars innebörd är giltig för den företeelse 

som studeras eller skänker mening åt denna företeelse”.77  

  Genom att fokusera på bestämda ämnen relevanta för syfte och frågeställning som 

exempelvis person- och miljöskildring, stärks också validiteten i utförda tolkningar. Likt de 

intervjuguider som används vid intervjuer, har jag utgått från samma frågor vid samtliga 

analyser. När jag som forskare applicerar ett perspektiv, krävs det även att jag respekterar andra 

synsätt. Jag har inte uttalat mig om de utvalda författarnas personliga åsikter eller spekulerat i 

deras eventuella syften m.m., utan stannat vid mina tolkningar av bilderböckerna. Det är så jag 

förstått den goda forskningsseden kopplat till min forskningsprocess från start till slut. Jag anser 

att studien har bidragit med kunskap om mitt valda undersökningsområde och ser potential och 

betydelse i att utföra bredare studie med ett större omfång av böcker. Undersökningen är 
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tillförlitlig, då jag förhållit mig till vetenskapsrådets uppförandekrav på forskarrollen genom 

hela processen.78 Jag har öppet och sanningsenligt redovisat process och resultat, med 

tillhörande respekt för tolkning som verktyg inklusive min egen förförståelse.  

6.3 ATT VÄRDERA BARNLITTERATUR 

Trots att bilderböckerna uppnått förlagens olika kriterier innan utgivning kan det ändå bli 

problematiskt att värdera barnlitteratur och bedöma dess användningsområde.79 Åkerström 

lyfter denna problematik och menar att värdeomdömen är beroende av samhälleliga 

maktstrukturer.80 Att värdera litteratur som riktar sig till barn skapar ett tydligt maktförhållande 

mellan vuxna och barn. Samtidigt lyfter Kärrholm och Tenngart viktiga aspekter gällande 

kraven som ställs på barnlitterära texter i jämförelse med den vuxenlitterära världen.81 

Diskussionsfrågor angående normativitet samt barnlitteraturens potentialitet att ifrågasätta 

normer och värderingar i samhället har inga generella eller heltäckande svar. Ur ett 

förskollärarperspektiv anser jag att det är betydelsefullt att föra diskussionen vidare och på så 

vis synliggöra det medvetna bokvalet som inspiration i användandet av skönlitteratur och andra 

estetiska hjälpmedel i undervisningen. 

I primärlitteratur- och författarpresentationen, avsnitt 4.2.1, har jag valt att använda mig av 

bilderböckernas text på baksidan, som beskrivning av handlingen. Det blir av intresse för 

studien, eftersom dessa meningar valts ut som marknadsföring av böckerna. Vilka samhälleliga 

normer blir synliga genom dessa beskrivningar? Fyra av fem bilderböcker beskriver 

handlingen, medan en av böckerna har ett direkt citat från boken. Lyfter vi enbart själva 

beskrivningarna ur exempelvis ett genusperspektiv, syns följande mönster: de två kvinnliga 

karaktärerna, Doris och Leni, antingen har eller söker respekt av vuxenvärlden. Förändring som 

innebär uppväxt och mognad, alltså en förändring i det inre, är enligt Nikolajeva 

kännetecknande för flickboksgenren.82 De manliga karaktärerna däremot, framställs som 

modiga och aktiva. Den bok vars beskrivning är ett citat, blir i detta sammanhang neutral. 

Självklart finns det många faktorer som påverkar bokvalet, vilket inte är huvudfokus i denna 
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studie. Dock blir det synligt, att oavsett bokens handling, finns spår av samhällets normer och 

värden i ett par korta meningar på bokens baksida.  

Som jag tidigare nämnt, skriver Kåreland att barnboksförfattarna påverkas av synen på barn 

och barndom.83 Skulle det då kunna innebära att de litterära verken också påverkas av 

författarnas egen barndom och barnsynen som gällde när dem själva var barn? I så fall skulle 

möjligtvis författarnas ålder vara av intresse, för att kopplas till ett historiskt sammanhang och 

den barnsyn, barndom, normer och värderingar som ansågs vara dominerande under den 

tidsepoken. Pija Lindenbaum föddes år 1955 då barnsynen tillhörde den ”traditionella synen” 

vilket innebär att barnen sågs som tomma tavlor, objekt, som de vuxna skulle fylla med 

kunskap. Det fanns också rådande normer om hur man som flicka skulle klä och bete sig. Kan 

det i sin tur, ha kopplingar till Lindenbaums flickor, t.ex. Doris, som bryter sig ur samhällets 

normer och värderingar?  

6.4 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER  

Under urvalsprocessen skedde som tidigare nämnt en stor urgallring av bilderböcker för att nå 

fram till de slutgiltiga fem. Under den tiden upptäckte jag tecken på stora skillnader i tema 

mellan svenska och utländska författare, vilket skulle vara otroligt intressant att undersöka 

närmare. En av dessa skillnader rör hur etnicitet och kulturell mångfald speglas i litteraturen, 

vilket skulle vara otroligt värdefullt att undersöka då vi lever i ett mångkulturellt samhälle med 

förskolan som mötesplats. Böcker kan förklara verkligheten, hjälpa oss att förstå att vi är olika, 

hjälpa till att motverka fördomar och ge oss kunskap om världen och andra sätt att leva, om 

natur, teknik och historia och mycket mer.84 Dessa argument stärker min tro om 

litteraturanalyser som ett fantastiskt verktyg för oss pedagoger i förskolan, och ligger i linje 

med förskolans läroplan. Empati, omtanke, öppenhet och respekt för mänskliga skillnader ska 

”prägla utbildningen” enligt förskolans läroplan: 

  Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke  

  om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra  

  människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i  

  människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt  

  få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.85 
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