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Abstract

In this study I have done a text analysis of three picture books aimed at children in pre-school age.

The purpose is to investigate how social stratification are described in three Swedish picture books

focusing on the family. In the analysis, I use the intersectional perspective, where you study and

assume questions about power and inequalities between different groups in society based on sex,

class, sexual orientation and age. The result of the analysis shows that families in picture books are

shaped differently. The family no longer needs to be the classic family, in today's society, the family

is changing. The result also shows how the picture book can be used as an educational tool. The

picture  book  can  help  create  a  meeting  place  between  the  adults  and  the  children  to  discuss

differences in society and the conditions of others, to make everyone's equal worth visible.

Keywords
picture books, social stratification, family



Sammanfattning

I  denna  undersökning  har  jag  gjort  en  textanalys  av  tre  bilderböcker  riktade  mot  barn  i

förskoleålder. Syftet är att undersöka hur sociala skiktningar gestaltas i tre svenska bilderböcker

med fokus på familjen. I undersökningen använder jag mig av det intersektionella perspektivet där

man studerar och utgår från frågor om makt och ojämlikheter mellan olika grupper inom samhället

baserat  på  kön,  klass,  sexuell  läggning  och  ålder.  Resultatet  av  analysen  visar  att  familjer  i

bilderböcker  gestaltas  på  olika  vis.  Familjen  behöver  inte  längre  utgöras  av  den  klassiska

kärnfamiljen, i dagens samhälle är familjen föränderlig. Resultatet visar även hur bilderboken kan

användas som pedagogiskt verktyg. Bilderboken kan bidra till att skapa en mötesplats mellan de

vuxna och barnen för att diskutera olikheter inom samhället och andras villkor, för att göra allas lika

värde synligt.
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Inledning med syfte och frågeställningar

Litteraturvetaren Paul Tenngart (2012) menar att:

De ideologiska värderingar som litteraturen för barn och unga anses sprida avgör hur den värderas, och

hur den värderas i förhållande till andra kulturyttringar avgör vilka grundläggande värden den anses ha.

Och tvärtom förstås:  identifikationen av olika sorters  grundläggande barnlitterära värden avgör hur

viktig barnlitteraturen anses vara i en viss kultur och vilka värderingar som anses lämpliga att litterärt

förmedla till unga läsare och lyssnare (Tenngart, 2012, sid 13). 

Utifrån ovanstående citat av Tenngart (2012) kan man därför dra slutsatsen att det inte råder några

tvivel om att barnlitteraturen förmedlar ideologiska värden till sina läsare och lyssnare. 

Att litteratur och läsning är betydelsefullt för barn betonar författaren och litteraturkritikern Lennart

Hellsing (1999), då boken är ett material som ger tillgång till ord, begrepp och klanger vilket är

bidragande till barns språkutveckling (Hellsing,1999, sid 42).  Hellsing betonar att barnlitteraturen

har uppgifter som: 

1. Att lära barnen behärska språket.

2. Att orientera barnet i tiden och rummet. 

3. Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om den enskildes  

förhållande till sin omgivning – berätta om relationer mellan oss människor.

4. Att  påverka  barnet  mer  direkt,  att  suggerera  fram –  eller  kanske  snarare  aktivera  –  själva  

livskänslan (Hellsing, 1999, sid 26). 

Mitt  studieobjekt  är  bilderboken  och  dess  framställning  av  familjen  och  sociala  skiktningar  i

samhället. Jag gör det genom att studera skildringar av familjen i några böcker. 

I  Läroplanen för  förskolan  (Skolverket,  2016) står  det  att  verksamheten  i  förskolan  ska stärka

barnens medkänsla och att verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar öppenhet och respekt för

skillnader i människors levnadssätt (Skolverket, 2016, sid 4). Som pedagog i förskolan har man som

uppdrag  att  synliggöra  skillnader  i  människors  liv,  för  att  tillsammans  med  barnen ge  dem en

djupare förståelse för att människor i samhället är olika och har olika förutsättningar, men att alla är

lika mycket värda. 



Denna  undersökning  är  relevant  för  mitt  kommande  yrke  som  förskollärare  eftersom

familjeförhållanden i vår tid är föränderliga. Genom att analysera familjen och sociala skiktningar i

bilderboken tänker jag undersöka om och hur bilderboken kan användas för att uppmärksamma

skillnader inom familjer och levnadssätt. Därför har jag valt att analysera följande bilderböcker:

Malins mamma gifter sig med Lisa (Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999), Pappa kommer (Lindahl

& Kvarnström, 2004) och Den blå traktorn (Tiberg & Tidholm, 2015). 

Syftet med min undersökning är därför att studera hur familjen gestaltas i tre svenska bilderböcker

kombinerat med ett perspektiv på sociala skiktningar. Jag kommer därför att skärskåda ett antal

bilderböcker med utgångspunkt från följande två frågeställningar: 

 Vilka former av samhällets sociala skiktningar gestaltas i bilderboken? 

 Hur gestaltas familjen? 



Forsknings- och litteraturgenomgång

I min forsknings- och litteraturöversikt fokuserar jag framförallt på forskning som behandlar sociala

skiktningar i samhället i relation till familjekonstellationer och hur dessa påverkar hur ojämlikhet

tar sig i uttryck i samhället. I relation till detta lyfter jag också fram forskning om hur barn relaterar

till statusroller i förskolan. 

Jag har här valt att presentera några forskare som ligger nära mitt studieområde, det finns en oändlig

mängd av sociala skillnader i samhället. Socilogen Nira Yuval Davis (2005) menar att de sociala

skillnader som finns i samhället handlar om ett förtyck beroende på grupptillhörlighet. Det handlar

om att förtrycket sker på olika sätt om en person är tillexempel homosexuell eller kvinna. Förtrycket

bidrar med att skapa ett ”rätt sätt” för hur man ska vara utifrån normen som medlem för specifika

grupperingar. 

Yuval  Davis  (2005)  menar  att  sociala  skillnader  är  något  som uppstår  genom inkludering  och

exkludering i det dagliga livet. Diskriminering handlar inte bara om vad man som människa tycker

om sig själv och sina gemenskaper utan även om attityder och fördomar man har mot andra (Yuval

Davis, 2005, sid 22-25). 

Pedagogikforskaren Viktorija Kalonaityté (2014) använder begreppet kategorisering för att beskriva

indelningen av identiteter. Hon menar att omgivningen bemöter människor utifrån föreställningen

om ursprung, genus, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Vår identitet formas i samspel med

det  omgivande  samhället.  Kategorierna  som beskriver  våra  identiteter  ses  som medfödda  eller

socialt bestämda. Genom förtryck lär sig individen att följa normer och förtrycket är så accepterat

att individen ofta inte reagerar mot det. Byggstenarna i klassificeringssystemet är binära motsatspar:

man är man eller kvinna, svensk eller utländsk, kategoriseringen är normativ eftersom det kräver att

vi antingen är män eller kvinnor. Den identitet och kategori man tillhör kan vara svår att förändra

eller förflytta sig ifrån. Kalonaityté (2014) menar att klassificeringssystemet vi använder oss av inte

är anpassat för att fånga identiteter som rör sig mellan flera olika kategorier (Kalonaityté, 2014, sid

72-73). 

Yuval Davis (2005) resonemang om sociala skillnader och förtryck i samhället är något jag stödjer

mig  på,  även  begreppet  kategorisering  som lyfts  av  Kalonaityté  (2014)  har  betydelse  för  min

undersökning.  De  är  betydelsefulla  eftersom jag  avser  att  undersöka  hur  bilderboken  gestaltar



ojämlikheter och skillnader inom samhället. Vid analysen diskuterar jag vilken klasstillhörlighet och

sociala status som syns hos familjerna i bilderböckerna.

Genusvetaren Lena Martinsson och pedagogikforskaren Eva Reimers (2008) använder sig av 

begreppet norm. Normer kan skapa vissa positioner som är möjliga att identifiera sig med och ger 

en förståelse för hur viktiga normer är för hur man kan identifiera sig. Som exempel positionen som

heterosexuell ses som det normala och det förväntande, medan positioner som homosexuell ses som

det annorlunda. Dessa positioner skapar förväntningar för hur man ska leva, bete sig och agera och 

om det ses som norm eller normbrytande. Normer kan bidra till att synliggöra hur våra 

föreställningar om och förståelse av världen hör samman med makt och ett skapande av över och 

underordning som möjliggör makt och ojämlikhet (Martinsson & Reimer, 2008, sid 10-11).

I  sin  avhandling  studerar  pedagogen Lovisa  Skånfors  (2013)  hur  barn  använder  sig  av  sociala

positioner  i  förhållande  till  sociala  resurser.  Sociala  resurser  beskrivs  som färdigheter  som att

tillexempel vara duktig på att rita. Kompetensen i att teckna kan användas för att etablera en högre

social  status.  Skånfors  menar  att  barn  erövrar  status  i  barngruppen  genom  makt,  ålder  och

färdigheter. Barn får högre status och makt genom att ha väletablerade relationer med andra barn.

Resurserna  kan  skapa  möjligheter  för  barnen  att  etablera  högre  status  samt  maktpositioner

(Skånfors,  2013,  sid  47-48).   Saknar  barnet  resurserna  kan  konsekvensen  bli  lägre  status  och

uteslutning från gruppgemenskapen. Skånfors menar att barns sociala positioner till stor del beror

på aspekter som ålder, kön, olika aktiviteter och andra barn (Skånfors, 2013, sid 9-10). Hon visar att

barnens kunskaper om status handlar om att det är viktigt med specifika kompetenser. De specifika

kompetenser som lyfts handlar om hur barn i förskolan skapar status och hur det sociala livet i

förskolan ser ut (Skånfors, 2013, sid 20). 

Maktbegreppet  är  centralt,  sociologerna  Christofer  Edling  och  Fredrik  Liljeros  (2010)  betonar

maktbegreppet och framhåller att den som har makt också har resurser samt förmåga att använda

dem. Resurser beskrivs som något som gör det möjligt att hävda sina intressen, det kan handla om

materiella  ting  såsom  pengar  eller  ägodelar  eller  immateriella  som  kan  vara  olika  typer  av

färdigheter eller status. Makt har en asymmetrisk relation vilket innebär att  man har makt över

någon annan, makt är något som är ojämlikt fördelat (Edling & Liljeros, 2010, sid 12- 20).

Här har jag diskuterat  hur status och makt  skapas mellan barnen i  förskolan.  Eftersom jag ska

undersöka hur sociala skiktningar gestaltas tänkte jag att det även var intressant att lyfta fram och

redogöra hur barn i förskolan förhåller sig till makt och att skapa status genom att studera forskning

inom detta område.



Läroplanen och pedagogens betydelse

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) lyfter förskolans uppdrag och att en viktig uppgift för

förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Det står även att:

”verksamheten  ska  syfta  till  att  barnens  förmåga till  empati  och  omtanke  om andra  utvecklas,

liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” (Skolverket,

2016, sid 4). 

Pedagogikforskarna Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2001) diskuterar vilken roll

som omsorg och pedagogik spelar i förskolan. De menar att mötet med barnen kräver engagemang

och närvaro  och att  man som pedagog ska  möta  barnen i  deras  livsvärld,  det  är  väsentligt  att

pedagogerna i förskolan visar ömsesidighet och emotionell närvaro. Pedagogen har ansvaret som

den omsorgsfulla ledaren i lärandet, den ska i mötet med barnen stödja deras kompetens via omsorg

och på barnets villkor (Johansson & Pramling Samulesson, 2001, sid 87). 

Pedagogen Birgitta Qvarsell (2011) diskuterar hur man kan synliggöra demokratiska värderingar för

barn. Det handlar om att den vuxne försöker förstå barnen och visar att barnet har rätt att förmedla

sina  egna tankar.  Bemöter  man varandra  med respekt,  ömsesidighet  och förståelse  skapar  man

tillsammans en demokratisk grund. Qvarsell (2011) visar i sin forskning att en pedagog som är i

centrum  av  barnens  verksamhet,  och  är  en  aktiv  närvarande  vuxen,  kan  i  mötet  med  barnen

uppmärksamma  spännande  olikheter.  På  så  vis  visar  man  som  pedagog  respekt  mot  barnen

(Qvarsell, 2011, sid 65-72). Qvarsells tankar synliggör vikten av att vara en närvarande pedagog

som respekterar barnet och ger barnen rätt till delaktighet och inflytande. Det förhållningssätt man

har som pedagog är en viktig faktor för att kunna möta alla jämlikt och synliggöra det för barnet.

Pedagogen Carl E. Olivestam och filosofen Håkan Thorsén (2008) betonar vuxnas betydelse för att

förmedla  värdegrunden  i  förskolan.  Pedagoger  som arbetar  i  verksamheten,  är  ofta  delaktiga  i

barnens lekar och aktiviteter och har då möjlighet att förmedla och uttrycka värderingar för barnen.

Inom förskolan får barnen mötas av olika situationer där de får utveckla social kompetens och inom

leken få ge uttryck för och tillämpning av värdegrund (Olivestam & Thorsén, 2008, sid 56).

Olivestam  &  Thorsén  (2008)  diskuterar  ordet  värdegrund  och  menar  att  oavsett  om  man  är

medveten om det eller inte, reagerar en privatperson alltid utifrån den personliga värdegrund som

individen växt upp med. Som professionell yrkesutförare krävs det att pedagogen är medveten om

sin  värdegrund.  Det  gäller  att  arbeta  medvetet  och  skilja  på  sin  personliga  värdegrund  och

förskolans  som den framkommer i  styrdokument.  Olivestam och Thorsén  (2008) framhåller  att



förskolan  ska  upplevas  likaberättigande  och  att  förskolans  demokratiska  uppdrag  kräver  att

personalen arbetar utifrån en medveten yrkesetik (Olivestam & Thorsén, 2008, sid 7). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) synliggör att barn ska få möjlighet att reflektera kring

mänskliga rättigheter  och utveckla  empati  och omsorg  om andra  människor.  Det  är  något  som

pedagogikforskarna Eva Johansson & Ingrid  Pramling Samuelsson (2001) diskuterar  genom att

redogöra för pedagogens roll, att även den ska möta barnen i deras livsvärld och visa ömsesidighet

mot barnen. De menar att mötet med barnen kräver engagemang och närvaro, det är väsentligt att

man som pedagog visar ömsesidighet och emotionell närvaro.  Pedagogen har ansvaret som den

omsorgsfulla ledaren i lärandet, den ska i mötet med barnen stödja deras kompetens via omsorg och

på  barnets  villkor  (Johansson  &  Pramling  Samulesson,  2001,  sid  87).  För  att  barnen  ska  bli

medvetna om betydelsen av att visa hänsyn mot varandra är det av stor betydelse att  man som

pedagog visar hänsyn mot barnen. Genom att  undersöka bilderbokens gestaltning av samhällets

sociala skiktningar är det möjligt att som pedagog uppmärksamma barnen på dem och diskutera

dem tillsammans med barnen som ett led i att öka barnens förståelse för demokratiska värderingar.

Barnsyn

Statsvetaren  och  filosofen  Annika  Widholm  (2012)  menar  att  barnlitteraturens  värderingar  är

sammanflätade  med  samhällets  barnsyn.  Samtidigt  hävdar  hon  att  barnlitteraturen  både

problematiserar  och  förenklar  området  för  barns  rättigheter.  Trots  det  kan  barnlitteratur  utmana

barnen  i  deras  tänkande,  och  därför  kan  barnlitteratur  användas  för  att  utmana  normer  och

synliggöra barns förståelse för andras rättigheter. Widholm (2012) visar att det är betydelsefullt för

barn att läsa böcker som synliggör människors olika livsvillkor för att utveckla en förståelse och

respekt mot andra (Widholm, 2012, sid 39-49).

Författaren och barnpedagogen Janusz Korczak behandlar i sin bok  Barns rätt till respekt  (2002)

barndomens betydelse. Han menar att  barndomen utgör en avsevärd del av hela mänskligheten.

Barnen finns här och nu och barndomen utgör en lång och viktig tid i en människas liv (Korczak,

2002, sid 49). Korczak (2002) menar att barndomen har en betydelse för hur individer utvecklas

som människa fram till vuxen ålder. Det är därför viktigt att lyfta olikheter och uppmärksammar för

barnen att alla har rätt till respekt, vilket görs genom ett medvetet förhållningssätt där individer

möter andra utifrån deras villkor. 



Familjen

Familjens framväxt har bland annat behandlats av den franske historikern Philippe Ariès (1982)

som  redogör  för  familjens  framväxt  genom  tiderna.  Ariès  (1982)  diskuterar  hur

familjekonstellationer sett ut genom historien och den förändring som skett. Under 1500-talet börjar

familjen få plats och betydelse i människornas liv, här får även barnet en större roll och förknippas

med det familjära livet ( Ariès, 1982, sid 199-201)  Familjen har fått  en ny betydelse i  dagens

moderna samhälle, den utvecklas och förnyas genom olika familjekonstellationer.

Historikern Colin Heywood (2005) behandlar barndomens historia och lyfter att under 1900-talet

levde det äldre tankesättet om barndomen kvar, att barndomen endast ses som en förberedelse för

det vuxna livet (Heywood, 2005, sid 13). Barnsynen har ändrats under historiens gång. I dagsläget

uppfattas barnen som kompetenta med en egen vilja och röst.

Den engelske litteraturvetaren Ann Alston (2008) lyfter fram synen på familjen.  Hon menar att

kärnfamiljen  är  idealfamiljen  i  det  borgerliga  samhället  som  växer  fram  under  1800-talet.  En

hängiven och kärleksfull familj beskrivs i litteraturen som avgörande för den sanna lyckan. Under

de  två  senaste  århundranden  har  det  dock  skett  en  revolution  i  familjelivet.  Blandade

familjekonstellationer  och skilsmässor  är  mer vanligt.  Barnen har  också blivit  mer  centrala  för

familjelivet, vilket ofta framgår av föräldrakampen om vårdnaden kring barnen. Barnlitteraturen

ställer sig sällan den grundläggande frågan om vad som utgör en familj och vad som är  idealtypen.

Ofta speglas många kontraster till den klassiska kärnfamiljen genom att spegla skilsmässa, missbruk

och andra socialt medvetna teman. Familjer är komplexa sociala konstruktioner och definitionen av

familj kan inte beskrivas utifrån en kategorisering eller grupp eftersom de är varierande i traditioner

och är kulturspecifika. (Alston, 2008, sid 1-7).



Teoretiska utgångspunkter

Min studie  handlar  om hur  bilderboken gestaltar  verkligheten.  Jag  använder  ett  intersektionellt

perspektiv som utgår från frågor om makt och ojämlikhet mellan olika grupper (De los Reyes &

Mulinari, 2005, sid 9). Jag knyter även an till den barnlitteraturforskning som undersöker ”vilka

författarstrategier  som används  för  att  ge  röst  åt  socialt  och  kulturellt  missgynnande  grupper”

(Nikolajeva, 2017, sid 41). 

Historikern Paulina de los Reyes och sociologen Diana Mulinari (2005) beskriver intersektionalitet

som ett perspektiv som tvingar betraktaren att iaktta verkligheten med nya ögon. Det innebär att den

självklara  ojämlikhet  och  kunskapen  om  samhället  ifrågasätts.  Detta  bidrar  till  att  synliggöra

maktrelationer  och  därigenom  också  problematisera  de  sammanlänkningar  som  bevarar

ojämlikheten  (De los  Reyes  & Mulinari,  2005,  sid  23-24).  Utgår  man från  det  intersektionella

perspektivet utgår man även från frågor om hur makt och ojämlikheter som förenas med tolkningar

om könstillhörlighet och klasstillhörlighet (De los Reyes & Mulinari, 2005, sid 9). 

Jag har valt det intersektionella perspektivet inför analysen av bilderböcker då jag vill studera hur

sociala skiktningar gestaltas i bilderboken. Därför har jag valt att utgå ifrån bilderböcker som tar

upp olikheter inom familjekonstellationer.  Edling och Liljeros (2010) definierar social  skiktning

som ”en systematisk ojämlikhet mellan olika grupper av människor inom samma samhälle” (Edling

& Liljeros, 2010, sid 12).

Barnlitteratur 

Tenngart (2012) diskuterar vad barnboken bidrar med till barnens utveckling. Han menar att inte

endast språkutvecklingen stärks utan att innehållet är lika väsentligt. Det handlar om att förstå att en

text bidrar till en kognitiv och emotionell process. Tenngart menar att litteraturen kan bidra med att

skapa, bekräfta och sprida tankemönster. Med stöd av bilderboken kan barn utveckla sitt tänkande

kring skillnader och likheter mellan individer. Texten kan skapa och bekräfta de grundläggande

sätten att tänka om världen. Tenngart (2012) diskuterar barnbokens betydelse, att den kan hjälpa till

att organisera känslor, tankar och osäkerhet. Den bidrar med att ge språkliga verktyg för att kunna

formulera sig själv genom att läsa om hur andra har uttryckt sina erfarenheter. Barnlitteraturen är

full av begrepp med funktionen att utveckla barnens tänkande (Tenngart, 2012, sid 24-35). 



Barnlitteraturforskaren  Maria  Nikolajeva  (2017)  poängterar  att  barnlitteraturen  genom  tiderna

avspeglar  synen på  barnet  och  barndomen,  antingen bekräftar  eller  ifrågasätter  den  barndomen

(Nikolajeva,  2017,  sid  16-17).  Hon  framhåller  att  från  början  användes  barnlitteratur  för  att

uppfostra  och  undervisa,  även  om bilderböcker  nu  kan  användas  i  underhållningssyfte,  är  den

pedagogiska aspekten fortfarande en del av barnlitteraturen (Nikolajeva, 2017, sid 33). Nikolajeva

(2017)  har  här  synliggjort  att  berättelser  kan  användas  för  att  presentera  samhället  för  barnen,

utifrån den vuxnas uppfattning om barnet och barndomen.

Bilderboken

Nikolajeva  (2000)  diskuterar  bilderboken  och  menar  att  det  är  en  kombination  av  två

kommunikationssystem, dels den den verbala och sedan den visuella. Bilderboken använder sig av

ord och bilder när den ska berätta något (Nikolajeva, 2000, sid 11). 

Multimodalitet är ett begrepp som Marner (1998) beskriver att bilden i texter kan berätta något som

texter i böcker inte kan förmedla. Multimodiala texter med bilderböcker kan förse läsaren med mer

information än vad enbart text kan göra (Marner, 1998, sid 26 – 28). Bilden är alltså en viktig grund

för  kommunikationen  med  läsaren  och  som  möjliggör  flera  informationskällor  och  tolkningar

jämfört med texter. 

Barnlitteraturvetaren  Ulla Rhedin framhåller i sin avhandling  Bilderboken – på väg mot en teori

(1992)  att  bilderboken  vill  uttrycka,  berätta,  levnadsgöra  och  underhålla.  Rhedin  menar  att

bilderboken har  ett  dynamiskt  förhållande mellan text  och bild.  Den kan både vara symbolisk,

mångtydig, dramatisk och expressiv (Rhedin, 1992, sid 10-11). Rhedin betonar att bilderboken vill

berätta en historia genom kombination av text och bild (Rhedin, 1992, sid 15).

Pedagogen Ann Boglind och litteraturvetaren Anna Nordenstam (2015) resonerar om betydelsen av

bilder i böcker. De menar att bilderna bidrar till att barnen förstår berättelsen som läses för dem och

ger stöd till texten. På senare tid har bilderböckerna förändrats, Boglind och Nordenstam poängterar

att de inte riktar sig enbart till barn, utan ofta har de även något att säga till vuxna. Bilderböcker nu

är mer symboliska, psykologiska och filosofiska än tidigare. I den traditionella bilderboken är det

texten  som för  handlingen  framåt,  och  i  de  nya  moderna  bilderböckerna  finns  det  en  starkare

relation mellan text och bild (Boglind & Nordenstam, 2015, sid 101). 



Personskildring i bilderboken

Nikolajeva (2000) diskuterar bilderbokens personskildring i bilderböcker. Det vanligaste sättet för

personskildringen är beskrivningen, den omfattar både den yttre som hur de ser ut och vad de har på

sig,  och  även  den  psykologiska  beskrivningen,  vilka  deras  inre  egenskaper  är.  Ibland  kan

personbeskrivningen bäst tillämpas genom ord, och ibland är det bättre med bilder. Bilder är mest

effektiva i den yttre beskrivningen och därför utelämnas det oftast i texten. Ord kan användas för att

komplettera bilden, de kan då vara helt symmetriska och berätta samma saker och berätta det vi

redan ser från bilden. Orden kan också användas för att förstärka bilden eller till och med säga emot

den. Den psykologiska personskildringen sker bäst genom ord. Att avbilda mänskliga egenskaper

går  inte,  däremot  kan  personens  gester  och  ansiktsuttryck  avspegla  känslor  och  attityder.  I

bilderböcker finns det sällan utrymme för djupare persongestaltning, det är mer handlingen som

lyfts fram i bilderböcker än personen, dock finns det flera barnböcker som lyckas med en nyanserad

persongestaltning trots dessa begränsningar (Nikolajeva, 2000, sid 139-142)



Metodologisk ansats och val av metod

Jag har valt att göra en textanalys med familjen och sociala skiktningar i fokus. Jag använder ett

mimetisk  perspektiv,  även  om berättelserna  är  fiktion  och  inte  direkt  avbildar  verkligheten,  så

innebär den mimetiska tolkningen att man uppfattar berättelsen som en skildring av verkligheten

(Nikolajeva, 2000, sid 231).

I analysen av bilderböckerna kommer jag undersöka hur familjen gestaltas och vilka former av

sociala skiktningar som gestaltas genom att undersöka hur relationer ser ut inom familjen och vilka

skillnader och ojämlikheter som gestaltas i  bilderboken utifrån det intersektionella  perspektivet.

Nikolajeva lyfter att bilderboken är en unik konstform som kombinerar den verbala och den visuella

kombinationsnivån.  Bildens  funktion  är  att  beskriva  och  ordets  funktion  är  att  berätta.

Kombinationen  av  dessa  två  skapar  oändliga  möjligheter  för  samspelet  mellan  bild  och  text  i

bilderböckerna  (Nikolajeva,  2000,  sid  11-12).  Nikolajeva  presenterar  i  sin  bok  Bilderbokens

pusselbitar (2000) narratologiska analysredskap för analys av bilderböcker. I min undersökning är

termer som synvinkel och berättarröst väsentliga (Nikolajeva, 2000, sid 177). 

Urval

Eftersom mitt syfte var att undersöka sociala skiktningar i samhället med fokus på familjen har jag

valt att analysera tre bilderböcker som alla behandlar olika familjekonstellationer, relationer och

livsvillkor. Därför har jag valt att analysera följande bilderböcker:

 Malins  mamma gifter  sig  med  Lisa (1999)  av  Annette  Lundborg  och  Mimmi  Tollerup-

Grkovic.

 Pappa kommer (2004) av Inger Lindahl och Gunilla Kvarnström 

 Den blå traktorn (2015) av Joar Tiberg och Anna-Clara Tidholm

Genomförande 

Jag valde ut tre barnlitterära böcker där sociala skiktningar gestaltas för att kunna undersöka hur

bilderboken  gestaltar  samhällets  skiktningar.  Jag  gick  till  biblioteket  och  valde  där  ut  tre

bilderböcker  som  passar  till  min  undersökning  eftersom  de  gestaltade  tre  olika

familjekonstellationer som man kunde jämföra med varandra. Sedan valde jag vilka analysfrågor

som jag  ville  utgå  från  vid  sammanfattningen  av  bilderböckerna.   Jag  arbetade  sedan med att

analysera en bilderbok i taget för att kunna fördjupa mig i dem och de ämnen som de berörde. 



Det jag studerar i den här undersökningen har fokus på hur familjen ser ut samt vilka former av

sociala skiktningar som gestaltas i bilderboken.

Analysfrågor: 

1. Hur ser familjekonstellationen ut?

2. Vilken relation har de olika karaktärerna till varandra? 

3. Vilka skillnader/ ojämlikhet syns i bilderboken? 

4. Vilka maktförhållanden gestaltas? 

Etiska överväganden

 De etiska ställningstaganden jag behöver ta hänsyn till vid analys av bilderböcker är att jag är noga

med  referenshantering.  Vetenskapsrådet  (2011)  lyfter  plagiat  vilket  betyder  att  man  försöker

framställa texter, ideér eller resultat på ett sånt sätt att det framstår som ens egna tankar. Använder

man sig av andras material och formuleringar i en text ska man ange upphovsmannen och den

skriftliga källan för att undvika plagiat (Vetenskapsrådet, 2011, sid 108-109). 

Reliabilitet och validiteten 
 

Bjereld, Demker och Hinnfors lyfter begreppet validitet som innebär att man ser i vilken uträckning

man undersöker det man avser att undersöka (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, sid 112). Validitet

handlar om vad man undersöker och reliabilitet om hur man genomför undersökningen. 

Validiteten och reliabiliteten kan i min undersökning bedömas genom att studera hur analysen av

bilderböckerna  har  bidragit  till  att  svara  på  mitt  syfte  och  mina  frågeställningar.  Urvalet  av

bilderböcker är något som påverkar reliabiliteten, skulle urvalet av bilderböckerna vara större skulle

man  kunna  göra  en  större  generalisering  av  hur  bilderböcker  gestaltar  familjen  och  sociala

skiktningar. Min undersökning har besvarat mina frågeställningar och mitt syfte då bilderböckerna

berör de ämnen som jag valt att undersöka och möjliggör att man kan föra en diskussion och kritiskt

undersöka olika framställningar av familjer och olika samhällsskillnader. 



Resultat och analys

Här kommer jag redovisa analyserna av de tre bilderböcker jag valt att undersöka. Analysen utgår

från mina frågor som jag nämnt under genomförande. Samtliga skildringar utspelar sig runt 2000-

talet och behandlar olika familjekonstellationer. 

Den samkönade familjen

Malins  mamma gifter  sig  med  Lisa  (1999)  är  skriven  av  Annette  Lundborg  och  illustrerad  av

Mimmi Tollerup-Grkovic. ”Malins mamma ska gifta sig med Lisa. Malins mamma, Siv, älskar Lisa

och Lisa älskar Siv” (Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999). Denna bok handlar om två kvinnor som

ska gifta sig, och bilda en familj tillsammans med ett annat samkönat par där de tillsammans bildar

en familj. Det uppmärksammas hur ett par i en samkönad homosexuell relation kan bilda familj med

barn. I efterordet betonar författaren Annette Lundborg att ett liv som homosexuell inte längre står

som motsats till ett liv utan barn, och att det nu är mer vanligare att homosexuella väljer att bli

föräldrar. Det ger en förståelse för tanken och syftet med bilderboken: att uppmärksamma hur en

familj inte behöver bestå av en mamma och pappa som lever tillsammans, och att det är mer vanligt

i  samhället  att  skaffa  barn,  oavsett  om  man  lever  i  en  heterosexuell  relation  eller  samkönat

förhållande.  Boken  skildrar  via  bilder  och  text  en  familj  som  berör  homosexualitet  och  en

annorlunda familjekonstellation bestående av regnbågsfamilj. Familjen avviker från den klassiska

kärnfamiljen där en man och en kvinna har barn tillsammans, men visar hur den ändå kan existera.

Den avvikande familjekonstellationen angriper till kärnfamiljen och visar en gemenskap och närhet

mellan fyra vuxna familjemedlemmar bestående av två kvinnor och två män som tillsammans har

ett barn. Barnet i boken är en femårig flicka som heter Malin, hon har två föräldrar som hon kallar

för mamma och pappa, de betraktas som de biologiska föräldrarna och passar in i enlighet med den

klassiska kärnfamiljen. Det som skiljer sig från det normativa är att mamman och pappan inte har

en relation utan de ingår i ett partnerskap tillsammans med någon av samma kön. Det berättas om

Malins familj bestående av mamma Siv med sin partner Lisa och pappa med hans kille Niklas på ett

naturligt och gemytligt vis. Deras nära relation speglas i boken vid flera tillfällen, när Siv och Lisa

ska gifta sig är det pappan och Niklas som hämtar dem och även deltar vid ceremonin, vilket visar

att familjen har ett naturligt och nära umgänge tillsammans. Boken uppmärksammar inte att det

skulle vara avvikande eller normbrytande med familjekonstellationen som Malins familj ingår i. 



Händelserna i boken berättas utifrån Malins perspektiv, när de är på Stadshuset, där de ska gifta sig,

berättas  det  att  Malin  tycker  det  är  stort  och  att  hon  känner  sig  som  en  liten  myra.  Bilden

kompletterar texten, man får se hur Malin är avbildad i full storlek, och tittar upp mot sin mamma

och Lisa. De vuxna är halva, man ser inte hela kropparna, vilket ger känslan av att illustrationerna

visar vad Malin ser, och på så vis förmedlar både text och bild Malins perspektiv. Nikolajeva menar

att bilder inte kan berätta saker som personens ålder, namn eller relationer mellan personer och att

texten därför behöver vara kompletterande mot bilderna (Nikolajeva, 2000, sid 142-143). Bilder kan

inte visa det exakta årtalet eller namnet på en person, däremot kan man tolka om personen på bilden

är ung eller gammal, ett barn eller en vuxen. Relationer kan man också förstå utifrån bilder, ser man

ett barn stå med två vuxna kan man ana att det rör sig om en familj. Den exakta relationen kan man

inte se däremot, ser man exempelvis två barn som leker kan det röra sig om kompisar eller syskon. I

denna bok kan man inte veta relationen mellan Malins mamma och pappa och deras partners, att de

tillsammans utgör en familj, utan att läsa det som texten förmedlar. Att Malins mamma lever ihop

med Lisa kan man se utifrån bilderna, eftersom de bor tillsammans och sover i samma säng. Att de

är gifta är något som förmedlas genom texten. 

Boken berättar om insemination, vilket är det som möjliggör att de kan bilda familj tillsammans.

Det berättas att Malin ska få ett syskon, och att Niklas har gett frön till Lisa såsom Malins pappa

gjorde till hennes mamma. Efter bröllopet är det firande med fest, där både vänner och släktingar

deltar. Det berättas att mormor och farfar är med på festen, vilket skapar intryck av att relationen

mellan Siv och Lisa är accepterat av vänner och familj. Under festen ser man hur Siv och Lisa

dansar tillsammans, på samma uppslag dansar även ett par bestående av en man och en kvinna.

Illustrationerna synliggör  både heterosexuella och homosexuella  relationer.  Genom bilderna kan

pedagogen tillsammans med barn reflektera kring parrelationer utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

Det berättas i början av boken att Siv och Lisa lever ihop och har ett förhållande. Namnen gör att

läsaren  får  en  bild  av  att  det  är  två  kvinnor  och  illustrationerna  visar  två  kvinnor  klädda  i

klänningar, de avbildas stereotypiskt. Boken framhåller inte i texten att Siv och Lisa är av samma

kön, utan berättar bara vad de heter. Fokus ligger på att skildra att de älskar varandra och vill bilda

en familj. Utifrån bilden av hur kvinnor anses vara beskrivs Siv och Lisa som feminina kvinnor med

klänningar och blommor i håret. Men vad är det som bestämmer vad som är manligt eller kvinnligt?

Socionomen och genusvetaren Tina Mattsson poängterar att kön, femininitet och maskulinitet är

något  som skapas genom våra föreställningar  och normer om vad kvinnor och män anses vara

(Mattsson,  2010,  sid  48).  Att  man tolkar  dem som feminina  kvinnor  utgår  från  den normativa



uppfattning som finns i samhället där det tas för givet att kvinnor gillar att sminka sig, klä upp sig i

klänningar och fixa håret.Boken skildrar som sagt en familj som består av ett samkönat förhållande

och som sociologen Marie Evertsson beskriver består inte familjer nu endast av kärnfamiljer, en

familj kan bestå av kvinnor eller män som lever tillsammans och har barn (Evertsson, 2010, sid 64-

65). Trots att det blivit allt vanligare med olika familjer i samhället är heterosexualitet fortfarande

normen. Sociologen Alexandra Bogren diskuterar att det fortfarande anses som att en familj ska

bestå av en man och kvinna,  och att  de som lever i  samkönade relationer inte har haft  samma

rättigheter  att  skaffa  barn  (Bogren,  2010,  sid  101-102).  Även  om  normen  som  heterosexuell

fortfarande lever kvar i  samhället,  är  det lagligt  för homosexuella att  gifta sig och bilda familj

tillsammans. 

Familjen i denna bilderbok bor i en lägenhet, det man får se av lägenheten är Siv och Lisas sovrum,

där man inte ser många detaljer eller dekorationer. Man ser en stor säng, och nedanför sängen finns

en sovkudde för deras husdjur. Händelserna i boken utspelas hemma hos Malin på morgonen, sedan

åker  de  iväg  för  att  gifta  sig,  de  åker  till  Stockholms  stadshus,  vilket  illustrationen  visar  i

bakgrunden. Av bilderna tolkar man att de bor i centrala Stockholm. På festen efter bröllopet är de

hemma hos Malin,  där  är  det  många gäster  som dansar,  pratar  och  umgås,  man ser  barn  som

springer och leker. Det är flera långbord uppdukade med kaffe och tårta. Senare i bokens handling

har det blivit sommar och då har familjen åkt till Gotland där de bor i en stuga, i närheten av stugan

har de tillgång till en badstrand. Deras sociala status visar att de har många vänner och släktingar att

bjuda in till bröllopsfesten. Vad de jobbar med nämns inte i boken, det man får se som kan berätta

vilken klasstillhörlighet de tillhör är att de bor i en lägenhet, och att de har tillgång en sommarstuga

på Gotland som de kan åka till  under  sommaren.  Deras  materiella  resurser visar  att  de har  ett

husdjur, att de bor i lägenhet och har ett semesterställe. Vid vigseln är de finklädda i klänning och

kostym. Malins pappa i boken är vid ett tillfälle klädd i matchande kläder med gula byxor och gul

skjorta, vilket visar att han är medveten om sitt utseende. Till vardags har de annars enklare klädsel.

Familjen i boken lever i samkönade förhållanden och de tillhör medelklass, vilket är den form av

samhällets  sociala  skiktning  som  familjen  tillhör.  I  boken  gestaltas  ojämlikhet  genom  den

maktordning som finns mellan män och kvinnor. Barnet i boken bor hemma hos de två kvinnorna,

bilderboken gestaltar här att kvinnorna har det övergripande ansvaret för omvårdnaden och skötseln

av barnet. Det är traditionella man- och kvinnoroller som gestaltas i bilderboken där kvinnorna gör

kvinnliga sysslor som att städa och fixa i hemmet, medan männen kör bil. Ett annat maktförhållande

som gestaltas är föräldrarnas makt i relation till barnet. Det gestaltas genom att handlingen hela



tiden kretsar kring dem.  Boken berättar utifrån Malins perspektiv men handlingen rör sig om Siv

och Lisa, som är huvudkaraktärer i boken. 

Barnen kan få en uppfattning av skillnader inom samhället genom att läsa bilderböcker som skildrar

olikheter inom familjer eller levnadsförhållanden. Litteraturvetaren Eva Heggestad menar att barn

behöver bli medvetna om att man kan älskas och vara lika mycket värd, oavsett vilket kön man

tillhör,  utseende eller  hudfärg.  Genom att  öka  barnens  medvetande utvecklar  de  sin  empatiska

förmåga och blir till fördomsfria vuxna (Heggestad, 2013, sid 243). Samkönade förhållanden har i

Sverige fler rättigheter inom samhället. Sedan 1955 har det varit tillåtet med registrerat partnerskap

och sedan 2003 tillkom rättigheter för samkönade att adoptera. I den svenska kulturen är det helt

legaliserat att vara homosexuell, men i andra kulturer lever fortfarande gamla värderingar kvar och i

de allra flesta länder är det inte tillåtet med samkönade äktenskap. I Sverige har rättigheterna ökat

för homosexuella att bilda familj via adoption eller insemination. Därför är det också av betydelse

med bilderböcker om samkönade äktenskap 

Den splittrande familjen

Pappa kommer (2004) är skriven av Inger Lindahl och illustrerad av Gunilla Kvarnström, de 

skildrar i denna bilderbok en familj bestående av separerade föräldrar. Bilderboken handlar om Axel

som är ett barn som bor varannan vecka hos sina föräldrar. Det är framför allt känslor hos barnet 

och frånvarande föräldrar som gestaltas i bilderboken. I boken packar pojken Axel sin väska för att 

åka till sin pappa. I samma rum finns Axels mamma som förklarar att pappan kommer till 

morgonen. Boken utspelar sig under en dag som Axel väntar på att pappan ska komma, men pappan

dröjer och Axel bearbetar flera känslor såsom glädje, hoppfullhet, ilska och besvikelse. 

Nästa morgon vaknar Axel tidigt och man ser hur han sätter sig upp och tittar ut genom fönstret för 

att se om det blivit morgon. Det gör att man som läsare förstår att Axel längtar efter pappan.

Axel vaknar tidigt. Han sätter sig rakryggad i sängen.

Är det imorgon nu? Frågar han.

 Ja, nu är det imorgon, säger mamma.

Kommer pappa nu?

Snart.  (Lindahl & Kvarnström, 2004). 



Att det är den allvetande berättaren i skildringen framgår av citatets beskrivning av vad Axel gör.

En allvetande berättare kan beskriva vad personer i fiktionen tänker och känner och vet vad som

pågår samtidigt på flera ställen (Nikolajeva, 2017, sid 239). 

Personerna i boken består av Axel och hans föräldrar. Dessutom har Axels nalle en betydelsefull

funktion som framkommer genom namnet Tryggve. Tillsammans med nallen blir Axel tryggare.

Genom att  krama om Tryggve förmår Axel trösta sig själv och Axels känslor gestaltas i  boken

genom hur han samspelar med nallen. Illustrationerna visar hur Axel sitter på en pall och kramar om

nallen.  Här kompletterar texten bilderna genom att  visa hur Axel  kramar om nallen och texten

berättar att Axel säger till nallen att han inte behöver vara ledsen för att pappan kommer snart. 

Illustrationerna föreställandes nallen och Axel visar att de är likadant klädda, även med färgvalet på

kläderna. Nallen speglar vad Axel gör, sitter Axel och bygger med klossarna, sitter nallen bredvid

och kopierar Axel. Bilderna visar hur Axel pussar nallen Tryggve på kinden och säger: ”Nu kommer

pappa snart,  nu blir  du glad,  va?” (Lindahl & Kvarnström, 2004). Axel använder nallen för att

uttrycka sina känslor och tröstar sig själv genom nallen, med att försäkra att pappan kommer snart.

Relationen som speglas mellan pappan och Axel kan beskrivas som splittrad, Axel längtar efter att

pappan ska komma, samtidigt visas många känslor som ilska och besvikelse för att pappan dröjer

innan han kommer. Vid flera tillfällen ser man pojken vid fönstret där han tittar efter pappan. När

pappan väl kommer blir pojken först jätteglad och ropar till mamman att nu kommer pappa äntligen.

Istället  för att  springa och öppna dörren springer han direkt till  sitt  rum och börjar bygga med

klossarna. Axel lyssnar när mamman och pappan pratar i hallen. När pappan kommer svarar inte

Axel utan han är koncentrerad på att bygga ett torn med klossar, när klossarna faller blir Axel arg

och sparkar pappan hårt på benet och säger att allt är pappans fel. När pappan väl kommer spelar

Axel ut känslorna han haft under dagen och när pappan frågar varför Axel är så arg svarar han att

han inte är arg, utan att han har ont, vilket han fick efter att han slagit i tårna när han sparkade

pappan. 

Aj! Aj! Det där gjorde ont! Varför är du så arg Axel? Axel är inte arg. Han har ont. Jätteont! 

Mina tår! Pappa lyfter upp honom.

Förlåt mig, säger han. Förlåt att jag dröjde så länge. 

 Jag har nog brutit dem, snyftar Axel. (Lindahl & Kvarnström, 2004). 

Konflikten mellan pappan och Axel löser sig genom att pappan ber om ursäkt för att han kommer

försent, och sätter plåster på Axels tår. Det känns bättre för Axel och han räcker då över ett paket till



pappan med en teckning han målat. Sedan går pappan och Axel iväg tillsammans och vinkar hejdå

till mamman som står vid fönstret. 

Relationen inom familjen är  otydlig,  när  Axel  frågar  mamman när  pappan ska komma får  han

endast till svar snart, ingen exakt tidsangivelse har sagts när pappan ska komma. Pappan hör heller

inte av sig, eller meddelar att han är på väg. Mamman visar tecken på irritation när hon suckar och

svarar att pappan kommer snart. 

Axel och hans mamma bor i en lägenhet, pojken har ett eget rum med leksaker. I boken ser man

mamman och pojken i ett tvättrum och kläderna hängs sedan på tork inne i köket. Det visas inte

mycket elektroniska produkter i hemmet. De leksaker som Axel leker med är klossar och kritor när

han  målar,  inga  elektroniska  nöjesprodukter  visas  i  hemmet  såsom  tv,  dator  eller  surfplatta.

Mamman och Axel  verkar  vara de enda som bor  i  lägenheten,  vilket  tyder  på att  mamman är

ensamstående. Mamman framställs som en närvarande mamma som tvättar, och håller ordning i

hushållet. Det nämns inte vad mamman har för yrke, men pappan jobbar på kontor. Händelserna i

boken utspelar sig i lägenheten, av deras materiella tillgångar kan läsaren sluta sig till att familjen

tillhör medelklassen. Mamman och pojken klär sig alldagligt, kläderna är vardagliga och förstärker

bilden av en medelklassfamilj. Boken beskriver skilda föräldrar och en ensamstående mamma av

medelklass vilket  är  den sociala skiktning som gestaltas.  Mamman är en närvarande moder  för

barnet. I skildringen gestaltas en ojämlikhet i föräldrarnas ansvarstagande. De har ett gemensamt

ansvar  för  pojken  men  i  boken  finns  det  faktorer  som  tyder  på  att  pappan  inte  är  lika

ansvarstagande, och kommunikationen mellan mamman och pappan är bristfällig. 

Den som har makt i boken är Axels pappa. Han är den som ska hämta den ivrigt väntande Axel,

sonen som alltsedan morgonen väntar på pappan. I boken berättas det att pappan är ledig då det är

lördag, men det berättas inte om varför pappan dröjer. Det finns liksom ingen anledning till varför

pappan dröjer. Detta visar att pappan är den som har makten, då han är den som väljer när han

kommer och hämtar pojken. 

Forskarna i socialt arbete, Margareta Regnér och Lisbeth Johnsson har i en studie undersökt hur den

ideala familjen beskrivs.  I undersökningen poängteras  att en idealfamilj består av två arbetande,

ansvarsfulla föräldrar som har respekt för varandra och med en stor familjegemenskap. Även om

synen på den ideala familjen beskrivs som att den ska bestå av en hel familj, är det mer normalt och



vanligt med olika familjeformer idag. I dagens samhälle är det lika vanligt om inte mer med den

skilda familjen (Regnér & Johnsson, 2006, sid 105). 

Likt  Malins  mamma gifter  sig  med  Lisa  (Lundborg  & Tollerup-Grkovic,  1999)  handlar  boken

Pappa kommer (Lindahl & Kvarnström, 2004)  om en familj som skiljer sig från kärnfamiljen och

skildrar hur olika familjer kan se ut i dagens samhälle. Separerade och ensamstående föräldrar i

Sverige har ökat och blivit mer vanligare under 2000-talet.  Trots att det blir vanligare med den

skilda  familjebilden  lever  de  gamla  värderingarna  kvar  om  att  kärnfamiljen  utgör  den  ideala

familjebilden.

Den sårade familjen 
 

I den här bilderboken får vi se en familj bestående av en mamma och en pappa som tillsammans

bildar en familj och utgör den klassiska kärnfamiljen. Boken Den blå traktorn (Tiberg & Tidholm,

2015) börjar med att huvudkaraktären presenterar sig: ”Hej, jag heter Olle. Jag är sju. Jag fyllde

förra veckan. Min mamma sitter i fängelset” (Tiberg & Tidholm, 2015). Boken är skriven av Joar

Tiberg  och illustrerad  av Anna-Clara  Tidholm.  De har  i  denna bilderbok skildrat  en familj  där

mamman  sitter  i  fängelse  efter  att  ha  stulit  pengar  från  jobbet.  Familjen  i  den  här  boken  tar

utgångspunkt från kärnfamiljen,  i  denna bilderbok är det en avvikelse i  familjerelationen som i

Malins mamma gifter sig Lisa (Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999) och Pappa kommer (Lindahl

& Kvarnström,  2004).  Skillnaden är  att  i  denna bilderbok är  familjen  avvikande utifrån  andra

villkor. Mamman är frånvarande för att hon sitter i fängelse. Det är en berättelse om en pojke vars

familj inte ser ut som alla andras. Relationen mellan Olle och mamman beskrivs som osäker, han

har inte samma kontakt med mamman som med pappan, då de inte kan ses kontinuerligt och när de

möts är det endast inom fängelsets murar. Känslorna som skildras i boken beskriver att Olle är

tveksam till  sin  mamma, han har inte  själv beslutat  vad han känner  kring att  mamman sitter  i

fängelse. Följande citat visar Olles funderingar och hans tveksamhet till att hälsa på mamman: 

”På lördagar åker jag dit ut. Det är inte alltid jag vill egentligen, åka dit. Eller ibland. Eller jag vill,

eller – jag vet inte.” (Tiberg & Tidholm, 2015). 

Handlingen i boken kretsar kring Olle,hans tankar och känslor. I boken är det Olle som berättar och

för handlingen framåt. Det berättas genomgående under bokens händelser utifrån Olles perspektiv,

vilket gör att läsaren kommer nära Olle och hur han upplever sin tillvaro. Boken skildrar hur pojken

förhåller sig till andra i boken genom att berätta om vad Olle tycker om dem han möter. Det nämns i



boken att det är två personer som Olle tycker är ”sjysta”. Den första är vakten på fängelset som

heter Isam. Olle brukar spela spel och prata med honom. Den andra är en pappa till en kompis som

Olle har. Isam beskrivs som sjyst av Olle för att han inte verkar bry sig och pappan till kompisen för

att han skämtar om att han också ”fifflat” på jobbet. Likheten mellan vakten och kompisens pappa

är att Olle gillar att de inte lägger någon större vikt vid att mamman är i fängelse. Den allvarliga

tonen suddas ut vilket förklarar varför Olle beskriver dem som sjysta. 

Handlingen i boken berättas i olika former, i början är den en presentation av Olle, vilket berättas i

nutid. Ibland berättar Olle om tidigare händelser som när han och morfar en gång i vintras hälsade

på  mamman.  Illustrationerna  visar  hur  Olle  och  morfar  går  till  fängelset  under  en  snöstorm.

Historien som Olle berättar utspelar sig under en längre tid. När Olle berättar om när han besöker

mamman i fängelset, ser man att gräsmattorna är gröna och himlen är klar. Utifrån bilderna får man

känslan av att det är vår eller början till sommar. I slutet av boken funderar Olle över framtiden, han

undrar hur det kommer bli när mamman blir fri om ett år. Läsaren får se hur Olle vinkar hejdå till

mamman innan de ska åka iväg med bilen, här ser man att himlen har fått en mörkare ton, på gården

står det en björk med löv som går i skiftande färger av rött och orange, bilderna visar att det blåser

genom att håret och löven har en rörelse i sig, vilket visar att det börjar bli höst. När Olle och

pappan ska hälsa på mamman i fängelset visar bilderna hur de sitter inne i väntrummet. Olle sitter

med luvan på sig och ovanför dem skiner ett starkt ljus. Texten berättar att Olle inte gillar ljuset, det

gör att läsaren förstår att Olle känner sig obekväm i miljön. ” Hon brukar hålla i hårt med kroppen

alltid när hon kommer – håller i med hela länge. Det kan hon göra bra” (Tiberg & Tidholm, 2015).

När mamman kommer till väntrummet får Olle en kram av mamman, han har många känslor och

funderingar han håller inom sig. Han har svårt för att prata om hur han känner, men har ett behov av

närhet. 

Pappan och Olle brukar åka iväg på utflykter, och det berättas av Olle att pappan brukar vara tyst

och att Olle inte vet vad han tänker på då. Det ger känslan av att pappan är trött och bearbetar sina

tankar genom att sluta sig. I boken pratar inte Olle med mamman eller pappan om de känslor han

har, det visas ingen känslomässig relation mellan dem. 

Det finns en blå traktor som är återkommande i boken. Olle brukar se den när de åker i bilen på

vägen mot sjukhuset. Den blå traktorn fångar Olles intresse, och han brukar drömma om den. Han

drömmer om att traktorn ska starta, vilket tyder på att pojken bearbetar sina känslor och att han vill

fly  från  sina  bekymmer.  När  de  besöker  mamman  sitter  Olle  i  mammans  knä,  bortvänd  från



föräldrarna som pratar. Han lyssnar på vad de säger men är inte med och pratar, istället sitter han

och fantiserar om en askkopp han ser från fönstret. Askkoppen står nere på gården, och när det

ryker från den tänker Olle att det är en drake som finns under jorden. Olle verkar använda fantasin

för att fly verkligheten. 

Syftet med den här boken är att synliggöra att familjer kan se ut på olika vis, och omständigheter i

livet kan förändra tillvaron och familjelivet. Denna bilderbok kan användas för att utveckla empati

och förståelse för andra. Det är något som uppmärksammas av litteraturpedagogen Agneta Edwards

som menar att boken kan användas för att skapa förståelse och medkänsla för andra (Edwards,

2008, sid 22). 

Olles och hans pappa bor i ett hus, de bor i ett mindre område på landet. De åker med bil när de

hälsar  på  mamman  på  fängelset.  Hemma  hos  Olle  är  vardagsrummet  välmöblerat  med  flera

inredningsdetaljer som blommor, lampor och böcker. I denna bilderbok är hemmet mer i fokus, än i

de två tidigare behandlade titlarna. Även i denna bilderbok tillhör familjen medelklassen, något som

visas genom de materiella tillgångarna som hus och bil.  Den sociala skiktningen avgörs av att de

tillhör medelklassen och att mamman är frihetsberövad. Den ojämlikhet som gestaltas i bilderboken

är att  mamman avtjänar ett  straff,  och inte längre har rätt  till  ett  fritt  liv.  Mamman är styrd av

samhället och lagen.  Pappan i familjen är nu ensam ansvarig för hemmet, det berättas inte vad han

jobbar med, det finns faktorer som tyder på att  han behöver hjälp med hushållet,  då de har en

städare som kommer en gång i veckan. Deras sociala status påverkas av att mamman har begått ett

brott och sitter i fängelse.

Det maktförhållande som gestaltas är mellan pappan och Olle. De pratar inte tillsammans om Olle

och hans känslor och inte heller har pappan frågat Olle vad han tycker om att hälsa på mamman i

fängelset. Olle visar att han är tveksam till att hälsa på mamman och på så vis gestaltas makten som

pappan har eftersom Olle inte själv får välja om han vill hälsa på mamman. 

Denna bilderbok handlar inte direkt om familjerelationen och förhållandet man – kvinna, utan om

att mamman i familjen har blivit frihetsberövad och inte bor tillsammans med sin familj. Umgänget

mellan mamman och barnet har en begränsning av att de inte kan ses och umgås fritt. När de umgås

måste det ske i fängelset och inom utsatta tider. Jämför man med de två andra bilderböcker Malins

mamma gifter sig med Lisa (Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999) och Pappa kommer (Lindahl &

Kvarnström, 2004) skildrade de ett tryggt familjeliv med närvarande vuxna. 



Att bilderboken gestaltar en mamma som begått ett brott och sitter i fängelse är mer ovanligt att

gestalta i bilderböcker. Det är ett problem som är tabubelagt och det är känsligt att ha en förälder i

fängelse. Den sociala skiktning som synliggörs här skildrar en ojämlikhet mellan de grupper som

har en position i  samhället  av att  vara en brottsling och därmed utsatt,  och hur detta  påverkar

individers, och barns rättigheter som samhällesmedborgare.



Diskussion

Bilderboken är ett verktyg som kan bidra till att tydliggöra och skapa möjligheter för att belysa

olikheter. Analysen av de här aktuella bilderböckerna har synliggjort att familjen är mer föränderlig

i dagens samhälle. Familjer behöver inte längre bestå av den klassiska kärnfamiljen, man behöver

inte längre vara två som ingår i en relation för att bilda en familj, då det nu finns andra möjligheter

att bli förälder både för ensamstående och samkönade par. I analysen av bilderböckerna har jag

utgått från social skiktning och undersökt hur olika familjekonstellationer har skildrats.

Medelklassfamiljen

Familjerna inom samtliga bilderböcker jag analyserat är från medelklassen. De skiljer sig alla från

normen om vad som utgör den ideala familjen i samhället. I familjen finns det en mamma och en

pappa, av olika anledningar lever de inte tillsammans. De har däremot regelbundet kontakt och

träffar varandra. Att de tillhör medelklassen avgörs av deras materiella tillgångar, hur de klär sig

och vart de bor. De är likvärdiga i sina tillgångar, det är den typiska  svenska  medelklassfamiljen

som gestaltas.

Nya familjekonstellationer

Idag består vårt svenska samhälle av olika nya familjekonstellationer, det kan bland annat handla

om samkönade i en relation som väljer att bilda familj. Det kan också handla om en ensam förälder

som skaffar barn. I dagens samhälle finns det fler möjligheter att bilda familj, antingen via adoption

eller insemination. Det kan också handla om att barn bor med endast en förälder, det finns flera

olika sätt som familjer kan se ut på och variera i familjekonstellationen.  I min studie finns två

exempel på familjekonstellationer som avviker från den borgerligt normativa familjeidealet med en

kärnfamilj, mamma, pappa och barn

Den närvarande eller den självupptagne vuxne

Det är föräldrarnas behov som är centralt i bilderböckerna. I  Malins mamma gifter sig med Lisa

(Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999) är mammorna Siv och Lisa självupptagna, fokus ligger på

dem och att de ska gifta sig och få barn. Axel i boken  Pappa kommer (Lindahl & Kvarnström,

2004) väntar och längtar efter att pappan ska komma. Det är pappans agerande som sätts i fokus, det



är oklart  varför det dröjer tills han kommer,  han hör inte av sig till  pojken om varför han inte

kommer. I Den blå traktorn (Tiberg & Tidholm, 2015) är det centrala i boken att mamman sitter i

fängelse. Pappan upplevs som självupptagen och sluten. Han är inte närvarande i Olles liv, och är

inte stöttande kring hans känslor och tankar.  Det gemensamma i bilderböckerna är att alla barnen är

ensamma, samspelet mellan föräldrarna är flyktigt och inte i centrum.

Det maktlösa barnet

Det gemensamma i dessa bilderböcker är att det är föräldrarna som har makt. Barnets fria vilja är

inte framträdande, de har inget något att säga till om. Det är föräldrarna som bestämmer och avgör

vad barnen ska göra, till exempel Axel som har separerade föräldrar och skiftar mellan att bo hos

mamman och pappan. Eftersom de är har delad vårdnad har han inget val över att han bor på två

ställen, det är mamman och pappan som har beslutat att de ska separera och barnet har inget att säga

till om angående det. Det är också en spegling av dessa aktuella bilderböcker står på barnens sida,

då handlingen berättas utifrån barnens perspektiv.

Den föränderliga familjen

Det  som dessa  bilderböcker  har  gemensamt  är  att  de  synliggör  hur  familjekonstellationen  kan

variera i dagens samhälle. Böckerna jag analyserat utspelar sig  runt sekelskiftet 2000 i ett tidspann

från 1999 och ca 15 år framåt.  Familjerna som gestaltas i bilderböckerna berör ungefär samma

tidsålder,  med barn  i  samma ålder,  det  skildras  olika  avvikelser  inom familjerna,  i  de  tidigare

böckerna handlar det om relationen inom familjen. I den senaste boken har det tillkommit en annan

problematik.  Boken skildrar en ung pojkes liv som drastiskt har ändrats och går igenom många

känslor och tankar som behövs bearbetas efter en stor förändring i hans vardagsliv.

Slutsatser

Slutsatsen jag drar utifrån denna undersökning är att bilderboken kan användas för att synliggöra

hur  familjer  och  andras  villkor  kan  se  ut,  och  bearbeta  skillnader  tillsammans  med  barnen.

Bilderboken bidrar till att skapa en mötesplats där man kan få en förståelse för andra och lyfta allas

lika värde och rättigheter inom samhället. Jag har uppmärksammat att även om familjens betydelse



har  ändrats,  lever  gamla  värderingar  fortfarande  kvar  och  normen  om  kärnfamiljen  existerar

fortfarande. Det är konstaterat att familjen är föränderlig och denna undersökning har betydelse för

yrkesutövningen  eftersom  barnen  som  pedagogen  på  förskolan  möter  lever  i  olika

familjekonstellationer.  Som  pedagog  ska  man  arbeta  med  att  synliggöra  allas  lika  värde,  och

uppmärksamma olikheter och skillnader utan att verka diskriminerande. Min undersökning bidrar

till  en större medvetenhet om  de  möjligheter bilderbokens gestaltningar av familjen och sociala

skiktningar erbjuder pedagogen i förskolan. 

I forskningsöversikten uppmärksammade jag Yuval Davis arbete som visar att  avvikelser från den 

dominerande samhällsnormen inom för samhället betydande områden som till exempel 

familjekonstellationer och sexualitet kan leda  till diskriminering och förtryck (Yuval Davis, 2005).

Jag var intresserad av att undersöka vilka former av samhällets sociala skiktningar som gestaltas i

bilderboken  genom  skildringen  av  familjen.  Metoden  jag  utgått  från  har  gett  resultatet  hur

bilderboken skildrar olikheter inom familjer och olika sociala skiktningar. Bilderböckerna jag valde

berörde familjer  som är  ursprungligen från Sverige och visade sig ha samma klasstillhörlighet.

Utifrån mitt urval av böckerna kunde man dra slutsatser om medelklassfamiljen och vilka olika

familjekonstellationer som är förekommande i dagens samhälle. Eftersom jag var intersserad av att

undersöka hur familjen gestaltades i förhållande till sociala skiktningar, valde jag böcker där olika

familjer var representerade. För att sedan kunna göra en jämförelse utifrån vilka sociala skiktningar

som synliggjordes i bilderböckerna. Skulle man haft en variation inom olika etniciteter skulle jag

kunna jämföra  fler  samhällsklasser.  Det  skulle  därför  vara  intressant  att  genomföra  en  likartad

studie med ett större urval böcker för att undersöka hur samhällsfrågor behandlas och om möjligt då

med större variationer när det gäller  klasstillhörigheter och etnicitet. 
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