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Abstract	
Emma Wahlborg: Gnaget i magen: En analys av barns skuld och skuldkänslor som motiv i 

bilderboken (2017). Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, VT18, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

I uppsatsen analyseras bilderböckerna Malte modig och Glitterhästen (2015) av Karin Jacov, 

Kriget (2014) av Gro Dahle, Alfons och odjuret (2007) av Gunilla Bergström, Oj då! Men det 

var inte jag (2007) av Lauren Child, samt Tjuv-Solvej (2003) av Åsa Karsin. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur barns skuld och skuldkänslor skildras som motiv i 

bilderböckerna. Syftet är även att diskutera hur bilderböcker kan användas som utgångspunkt 

för samtal om känslor och etiska frågor i undervisningen. I analysen undersöks 

bilderböckernas ikonotext med fokus på miljö- och personskildring, samt litterära och 

konstnärliga uttryck av relevans för skildringen av motivet skuld och skuldkänslor. Resultatet 

tyder på att det finns centrala aspekter i skildringen av motivet, vilka benämns harmoni och 

disharmoni, barnet och skulden, att be om förlåtelse och det moraliska barnet. Resultatet tyder 

även på att motivet skildras genom en kombination av visuella och verbala uttryck, och att 

läsaren måste dra slutsatser utifrån dessa för att urskilja motivet i bilderböckerna. Resultatet 

av analysen diskuteras med utgångspunkt i bilderbokens möjligheter i undervisningen. 

 

Nyckelord: skuld, känslor, bilderbok, ikonotext, boksamtal, undervisning 
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Inledning	
Varför behövs böcker i barns liv? I dagens moderna samhälle översköljs barn ständigt med 

information och underhållning från olika sorters media. De tittar på TV, film, spelar datorspel 

och kommunicerar via sociala medier. Barn idag växer upp i ett samhälle där dessa medier 

ständigt är tillgängliga, och många barn ägnar en stor del av fritiden åt dem. Att barn även i de 

yngsta åldrarna både blir skickliga och entusiastiska användare av dessa medier blir därmed 

förståeligt. En annan typ av media, som möter hård konkurrens från de andra gällande barns 

uppmärksamhet, är böcker. Men vad kan böcker erbjuda barn som inte de andra medierna 

kan?  

 

Människan har ett grundläggande behov av berättelser, och att läsa böcker är endast ett sätt av 

många att tillgodose detta behov (Edwards 2008, s. 10). Däremot finns det flera fördelar med 

att läsa böcker när det gäller barns språkliga, intellektuella, emotionella och sociala utveckling 

(s. 16-22). Svenska Barnboksakademin (2017) har sammanställt skriften 17 skäl för 

barnboken som argumenterar för vikten av barns läsning av just böcker. Flera av dessa 

argument rör bokens möjligheter i relation till barns sociala och emotionella utveckling, som 

bland annat förmågan till medkänsla och att kunna sätta sig in i andras situation och känsloliv, 

men även att genom litteraturen kunna förstå oss själva bättre och stärka vår självkänsla. 

 

Skolans kunskapsuppdrag är det främsta uppdraget, men skolan har även ett fostransuppdrag. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2017, s. 7) står 

de grundläggande värden som alla verksamma inom skolan ska förmedla, däribland förståelse 

för andra människor och medmänsklighet. Verksamheten ska även präglas av omsorg för 

varje elevs välbefinnande och utveckling. Att det finns ett behov av att i undervisningen 

samtala om känslor och etiska frågor går därmed att konstatera. I undervisningen skulle detta 

pedagogiska uppdrag kunna genomföras med utgångspunkt i litteraturen, vilket jag i denna 

uppsats ämnar undersöka. 

 

I uppsatsen riktas uppmärksamheten mot ett speciellt medium med stora uttrycksmöjligheter 

när det kommer till barns känsloliv och etiska frågor, nämligen bilderboken. Fokus riktas 

även mot ett särskilt motiv i bilderboken som kan relatera till dessa ämnen, vilket är barns 

skuld och skuldkänslor. För att undervisning utifrån litteratur ska bli meningsfull måste dock 

lärare göra medvetna val kring vilka böcker som ska läsas, och hur dessa ska användas i 
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undervisningen (Edwards 2008, s. 15). Att ha kunskaper om bilderboken som medium, och 

därmed hur olika frågor och motiv kan gestaltas genom den, torde underlätta för lärare vid 

dessa val. Kunskaper om bilderboken som medium kan även underlätta för lärare att fånga 

upp och rikta elevers uppmärksamhet mot aspekter i bilderboken som vid en första anblick 

kanske går läsaren förbi.  

 

Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barns skuld och skuldkänslor skildras i ett antal 

bilderböcker. Eftersom skolan har ett fostransuppdrag, och ska främja elevers personliga och 

sociala utveckling (Skolverket 2017, s. 9), är syftet med uppsatsen även att diskutera hur 

bilderböcker kan användas som utgångspunkt för samtal om känslor och etiska frågor i 

undervisningen. Min förhoppning är att kunna erbjuda lärare kunskap, tankar och idéer om 

hur detta pedagogiska arbete skulle kunna genomföras med utgångspunkt i bilderboken. 

Genom uppsatsen ämnas därmed följande frågeställningar besvaras:  

 

• Hur skildras barns skuld och skuldkänslor i de aktuella bilderböckerna? 

• Hur kan bilderböcker användas som utgångspunkt för samtal om känslor och etiska 

frågor i undervisningen? 

 

Urval	och	avgränsningar		

Urvalet inför uppsatsen bestod inledningsvis av att hitta de bilderböcker som skulle ligga till 

grund för analysen av motivet barns skuld och skuldkänslor i bilderboken. Detta motiv skulle 

antingen vara centralt för bilderbokens handling eller kunna urskiljas i periferin. 

Bilderböckerna skulle även rikta sig till barn som mottagare eller läsare. 

 

För att hitta analysobjekten användes ett antal sökkataloger och databaser. En av dessa var 

Svenska barnboksinstitutets databas ELSA. Där kunde jag använda ämnesorden ”skuld” och 

”skuldkänslor” för sökningen, samt avgränsa litteraturen utifrån målgruppen ”barn- och 

ungdomar”. Denna sökning gav ett hundratal träffar, men en stor del av litteraturen var inte 

bilderböcker och vände sig till äldre läsare. Även databasen LIBRIS användes för att hitta 

bilderböcker med motivet skuld och skuldkänslor.  
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För att kunna avgöra vilka av böckerna som var bilderböcker vände jag mig till ett bibliotek, 

där jag kunde granska dem mer ingående. Där fick jag även hjälp att hitta ytterligare 

bilderböcker med motivet skuld och skuldkänslor genom sökningar i bibliotekets sökkatalog. 

Resultatet av dessa sökningar tyder dock på att det finns ett något begränsat utbud 

bilderböcker som behandlar ämnet skuld och skuldkänslor och som vänder sig till barn.  

 

Det slutliga urvalet av analysobjekten baserades på bilderböckernas handling. Skuld kan 

uppstå i många olika situationer och skuldkänslor upplevas på olika sätt. För analysen valdes 

fem bilderböcker där barns skuld och skuldkänslor skildras i olika situationer. Dessa 

bilderböcker var Karin Jacov, Malte modig och Glitterhästen (2015), Gro Dahle, Kriget 

(2014), Gunilla Bergström, Alfons och odjuret (2007), Lauren Child, Oj då! Men det var inte 

jag (2007) samt Åsa Karsin, Tjuv-Solvej (2003). 

Disposition	
Jag kommer att inleda uppsatsen med att redogöra för den metod som har legat till grund för 

det analytiska arbetet. Efter det följer ett avsnitt med teoretisk bakgrund. I detta avsnitt 

redogör jag först för relevant forskning om litteratur i undervisningen, följt av teorier om 

bilderboken som medium. Därefter redogörs för forskning om skuld och skuldkänslor i 

relation till skolans fostransuppdrag och omsorg om den enskilde individen, samt för tidigare 

forskning och studentuppsatser om känslor som motiv i bilderboken.  

 

Efter den teoretiska bakgrunden följer ett avsnitt där de författare och bilderböcker som 

analysen utgår ifrån kortfattat presenteras. Därefter följer analysen av dessa analysobjekt. 

Analysen utgår från bilderböckernas ikonotext, med fokus på skildringen av miljö och 

karaktärer, samt andra litterära och konstnärliga uttryck som kan vara av relevans för 

skildringen av motivet. Under analysen lyfts centrala aspekter för skildringen av motivet, 

vilka utgör analysens underrubriker. Under dessa rubriker lyfts exempel från de aktuella 

bilderböckerna. 

 

Avslutningsvis kommer resultatet av analysen att diskuteras i relation till bilderbokens 

möjligheter i undervisningen, med fokus på samtal om känslor och etiska frågor. Efter denna 

diskussion avslutas uppsatsen med mina egna reflektioner kring uppsatsen och dess resultat. 
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Metod	
Innan det undersökande arbetet av motivet kan inledas är det av stor vikt att jag först tillägnat 

mig nödvändiga kunskaper inom det aktuella forskningsområdet. För att kommande analyser 

av motivet ska kunna betraktas som tillförlitliga, måste de ske med utgångspunkt i forskning 

och teorier om bilderboken. Därför har jag valt att inleda uppsatsen med en teoretisk 

bakgrund, vars syfte är att läsaren ska kunna skapa sig en uppfattning om de teoretiska 

utgångspunkter som det analytiska arbetet utgår från. För att hitta relevant forskning och 

andra studentuppsatser inom ämnet användes ett antal databaser, som bland annat DiVA, 

LIBRIS, MLA och ERIC.  

 

Eftersom syftet med uppsatsen även är att diskutera hur bilderböcker kan användas som 

utgångspunkt för att i undervisningen samtala om känslor och etiska frågor, är det nödvändigt 

att först undersöka litteraturens användning och betydelse i undervisning ur ett mer generellt 

perspektiv. Jag ställer mig frågan varför litteratur ska vara en del av undervisningen för barn, 

och presenterar några av de mest relevanta argumenten för denna uppsats. 

 

För att kunna undersöka motivet barns skuld och skuldkänslor i bilderböcker är det även 

nödvändigt att tillägna mig kunskaper om bilderboken som medium, vilka ger stöd i det 

analytiska arbetet. För att kunna undersöka detta motiv är det även relevant att tillägna sig 

vissa kunskaper om begreppen skuld och skuldkänslor. De flesta kan nog hålla med om att 

skuldkänslor inte är någon behaglig känsla, utan skulle exempelvis kunna leda till oro och 

nedstämdhet. I samband med undersökandet av skuld och skuldkänslor uppmärksammas 

därför den allt ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Vilket jag menar är ett av de 

starkaste argumenten till varför lärare och elever ska samtala om känslor och etiska frågor i 

undervisningen. 

 

Den teoretiska bakgrunden kommer att avslutas med en presentation av tidigare forskning och 

studentuppsatser om känslor som motiv i bilderboken. Detta för att skapa en uppfattning om 

tidigare analyser av känslor som motiv och dess resultat. Under sökprocessen har jag upptäckt 

att såväl bilderböcker, som forskning om skuld och skuldkänslor som motiv i bilderboken, 

kan betraktas som ett något begränsat fält. Därför fick jag bredda min sökning till att omfatta 

alla känslor som motiv i bilderboken, och inte enbart skuldkänslor. Tidigare studentuppsatser 

inom ämnet riktar in sig mot skildringen av barns känslor och inre tankar i bilderboken. Jag 
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har inte lyckats hitta någon tidigare studentuppsats som fokuserar på motivet skuld och 

skuldkänslor i bilderboken. 

 

Efter att jag tillägnat mig en inblick i relevant forskning inleds det analytiska arbetet. Då 

människan tolkar fenomen tenderar vi att först betrakta helheten, sedan övergå till detaljer och 

därefter åter till helheten med en fördjupad förståelse. Genom att läsa en bilderbok flera 

gånger når läsaren därmed en alltmer fördjupad förståelse av den (Nikolajeva 2000, s. 12-13). 

Därför är tillvägagångssättet vid analysen upprepad läsning av analysobjekten. För analysen 

antar jag inledningsvis ett helhetsperspektiv i min ambition att undersöka hur motivet skuld 

och skuldkänslor skildras i de aktuella bilderböckerna. Analysen sker med utgångspunkt i 

både det visuella och det verbala, då bilderboken kan betraktas som ett dubbelmedium 

(Rhedin 2001, s. 129; Nikolajeva 2000, s. 11). I analysen undersöks bilderböckernas 

ikonotext, med fokus på person- och miljöskildring. Dessa begrepp förklaras närmare i den 

teoretiska bakgrunden.  

 

Genom analysen ämnar jag urskilja centrala aspekter för motivet som helhet, genom att söka 

efter gemensamma drag och mönster. De centrala aspekterna utgör analysens underrubriker, 

och under dessa undersöks bilderböckerna mer detaljerat med utgångspunkt i några av de 

teorier och analytiska verktyg som beskrivs av bland annat Rhedin (2001) och Nikolajeva 

(2000). Dessa presenteras och förklaras under analysens gång. Jag utgår även från de 

analysexempel gällande skildringen av känslor i bilderboken som Nikolajeva (2012a; 2012b) 

behandlar i de artiklar som presenteras i den teoretiska bakgrunden nedan. Syftet med detta är 

att urskilja konstnärliga och litterära uttryck som har betydelse för skildringen av motivet 

skuld och skuldkänslor. 

Litteratur	i	undervisningen	
Varför ska litteratur vara en del av undervisningen för barn? Denna fråga har jag 

inledningsvis visat argument för och som jag här ämnar utveckla vidare. Det främsta 

argumentet för litteraturens betydande plats i undervisningen är förmodligen dess inverkan på 

elevers språkutveckling. Genom litteraturen stimuleras barnets språk då de får ta del av ord 

och uttryckssätt som kanske inte är naturligt förekommande i deras vardagsspråk (Edwards 

2008, s. 16-18). Betydelsen av ett väl utvecklat språk framgår av läroplanen för grundskolan: 
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Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker. Att ha ett rikt varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och 

verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts 

(Skolverket 2017, s. 252).  

 

Elevers språkliga förmåga påverkar i hög grad deras förutsättningar i livet. I kursplanen för 

ämnet svenska står även att undervisningen ska stimulera elevers läsintresse, och att de ska få 

ägna sig åt att läsa, analysera och tillägna sig kunskaper om skönlitteratur (Skolverket 2017, s. 

252-253). Genom undervisningen ska elever bland annat få ta del av texter som skildrar olika 

människors upplevelser och erfarenheter (Skolverket 2017, s. 253), samt budskapet i 

berättande texter (Skolverket 2017, s. 254). Att litteratur ska ha en självklar plats i 

undervisningen enligt läroplanen, och att barns möte med litteratur har betydelse för deras 

språkutveckling, går därmed att konstatera. Ett annat argument för litteratur i undervisningen, 

och som bygger vidare på läroplanens skrivningar, är elevers sociala och emotionella 

utveckling (Edwards 2008, s. 22). 

 

Melissa Allen Heat, Kathryn Smith och Ellie L. Young skriver i ”Using Children’s Literature 

to Strengthen Social and Emotional Learning” (2017) om hur litteratur kan användas i 

terapeutiskt syfte för att stötta elevers mentala hälsa, men även för att främja elevers sociala 

och känslomässiga utveckling (s. 541). De menar att lärare i undervisningen kan använda 

barnlitteratur som utgångspunkt för aktiviteter där eleverna ges möjlighet att utveckla sociala 

och emotionella kompetenser (s. 555). Att använda litteratur på detta sätt och i detta syfte 

benämner de med begreppet ”bibliotherapy” (s. 550-553). Översatt till svenska kallas detta 

biblioterapi och kan benämnas som ett ”samlingsnamn för insatser som genom läsning syftar 

till att bota eller lindra psykisk ohälsa, höja livskvalitén eller bidra till en personlig 

mognadsutveckling” (Nationalencyklopedin. Biblioterapi). 

 

En annan författare som behandlar begreppet biblioterapi är Danielle F. Lowe i ”Helping 

Children Cope through Literature” (2009, s. 1). Lowe menar att biblioterapi kan hjälpa barn 

att hantera sina egna känslor genom att de får läsa om och relatera till bokens karaktärer. 

Genom läsningen kan barnet känna igen sig själv och sin livssituation i karaktärernas 

upplevelser, och därmed upptäcka att de inte är ensamma om att befinna sig i en liknande 

situation och uppleva dessa känslor. 
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Allen Heat, Smith och Young (2017, s. 554) presenterar en lista på bilderböcker som kan 

användas för biblioterapi i undervisningen. I samband med dessa listas även de sociala och 

emotionella kompetenser som barn enligt författarna ges möjlighet att utveckla, som 

exempelvis ”relationship skills” och ”responsible decision-making”. Men varför är just 

bilderböcker lämpliga som utgångspunkt i aktiviteter vars syfte är att främja barns sociala och 

emotionella utveckling? Denna fråga ämnar jag i följande avsnitt söka klarhet i då jag ser 

närmare på forskning om bilderboken som medium.  

Bilderboken	som	medium	
Rhedin skriver i Bilderboken: på väg mot en teori (2001, s. 129-208) om bilderboken som 

medium och dess uttrycksmöjligheter. Bilderboken har en lång historia, som enligt Rhedin 

kan delas in i överlappande stadier. Under dessa stadier har bilderböcker haft olika roller och 

funktioner. Historiskt sett har bilderboken haft såväl en didaktisk och pedagogisk funktion, 

som underhållande och humoristisk funktion. Bilderböcker uppstår inte ur intet, utan är 

skapade för särskilda syften och kan förmedla budskap till dess läsare (s. 26-56).   

 

Bilderboken beskrivs som ett dubbelmedium då den använder sig av de konstnärliga uttrycken 

text och bild för att kommunicera med en läsare eller mottagare. Denna kombination gör 

läsningen av bilderboken komplex, då bilderna och texten både påverkar och anpassar sig 

efter varandra i en växelverkande process (s. 129). Rhedin (2001, s. 130) menar att 

mottagaren dels måste samordna dessa genom läsningen, men även att texten och bilderna 

kommunicerar med mottagaren på olika sätt och aktiverar olika nivåer av medvetande. 

Bilderbokens text uttrycks genom språket och rör sig på en medveten nivå hos mottagaren. 

Genom läsning av texten skapar mottagaren dessutom bilder i sin inre föreställningsvärld. 

Upplevelsen av de fysiska bilderna rör sig på en omedveten nivå, vilket bland annat kan 

påverka mottagarens känslor, upplevelser och minnen då även dessa rör sig på en omedveten 

nivå. 

 

Nikolajeva (2000, s. 15) menar att bilderbokens berättelse måste förstås utifrån summan av 

dess text och bilder. Tillsammans berättar de mer för läsaren än om antingen texten eller 

bilderna tolkas var för sig. Nikolajeva (2000, s. 12-13) jämför läsandet av en bilderbok med 

den hermeneutiska cirkeln, vilket beskriver hur människan tolkar olika fenomen. Under 
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läsprocessen betraktar vi först helheten och sedan övergår vi till detaljer i text och bild, för att 

därefter återgå till helheten med en djupare förståelse. Denna process upprepar sig ständigt 

under läsningen. Om en bilderbok läses flera gånger fördjupar läsaren sin förståelse av den, då 

nya detaljer kan upptäckas i texten och bilderna för varje ny omläsning. 

 

Nikolajeva använder sig av begreppet ikonotext för att beteckna syntesen av ord och bilder i 

bilderboken. Aspekter av ikonotexten är bland annat bilderbokens miljö- (s. 117-136) och 

personskildring (s. 139-173). Miljön kan vara av olika vikt för bilderbokens handling. Enligt 

Nikolajeva (2000, s. 117-118) finns det två olika typer av miljöer i bilderboken. En integrerad 

miljö är viktig för bilderbokens handling, medan en bakgrundsmiljö inte är lika väsentlig. En 

bakgrundsmiljö kan dock ha andra funktioner, som att skapa en viss atmosfär och väcka 

förväntningar hos läsaren. Olika atmosfärer kan i sin tur framkalla känslor hos betraktaren. 

Miljön kan även ha en symbolisk funktion och förmedla vissa budskap. Även den visuella stil 

som miljön skildras i påverkar hur vi uppfattar den. Slutligen kan miljön bidra till skildringen 

av bilderbokens karaktärer. Detaljer i miljön kan berätta något om exempelvis karaktärernas 

egenskaper och uppfattningar.  

 

Bilderbokens personskildring kan bland annat bestå av visuella och verbala beskrivningar av 

karaktärernas yttre och inre. Karaktärerna skildras även genom deras handlingar, reaktioner 

och genom dialogen. Ofta får vi även direkt ta del av deras inre tankar och känslor (s. 139). 

Bilderbokens text och bild kan vara olika effektiva gällande personskildringen. Nikolajeva 

(2000, s. 140) menar exempelvis att bilder är effektiva för att beskriva karaktärers utseende, 

medan komplexa känslor bäst skildras verbalt.  

Barns	skuld	och	skuldkänslor	
I följande avsnitt riktas uppmärksamheten mot det motiv i bilderboken som jag i denna 

uppsats ämnar undersöka, vilket är barns skuld och skuldkänslor. De flesta människor har nog 

upplevt någon form av skuldkänslor någon gång i livet, men kanske inte närmare reflekterat 

över dem. Skuldkänslor kan definieras som: 

 

… upplevelser av att ha tänkt eller handlat orätt. I upplevelsen ingår rädsla för straff samt 

ånger, självförebråelser och samvetskval. Skuldkänslor uppträder i situationer där man 

förbrutit sig mot och kan vänta straff eller ogillande från andra, eller där man handlat mot 
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sina egna normer vare sig utomstående är drabbade eller inte (Nationalencyklopedin. 

Skuldkänslor).  

 

Skuldkänslor kan anses vara en funktion av människans samvete, vilket definieras som:  

 

… förmågan att uppfatta (moraliskt) gott och ont, rätt och orätt. Samvetet reagerar genom 

att skapa en känsla av skuld vid orätt handlande (”dåligt samvete”) och ger bekräftelse 

vid rätt handlande (”gott” eller ”rent samvete”) men kan medvetet negligeras (individen 

blir ”samvetslös”). Samvetet är en viktig del av personligheten (Nationalencyklopedin. 

Samvete).  
 

En människas samvete formas i sin tur genom de sociala normer denna möter i samhället och 

under sin uppfostran (Nationalencyklopedin. Skuldkänslor). Men varför är barns skuld och 

skuldkänslor som motiv i bilderboken av betydelse att undersöka? 

 

Barn och unga i Sverige mår allt sämre. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2017) har det 

skett en ökning av psykisk ohälsa bland dessa grupper. Denna ökning består inte bara av barn 

och unga med diagnostiserade psykiska sjukdomar, utan även av dem som lider av andra 

psykiska besvär, som oro eller nedstämdhet (s. 10). Att lida av psykisk ohälsa kan bland annat 

få stora konsekvenser för ett barns skolgång, och därmed även förutsättningar i vuxenlivet (s. 

21).  

 

Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin (2016) skriver i en debattartikel om skolans 

förutsättningar att hantera den ökade psykiska ohälsan bland elever. Han betonar vikten av en 

väl fungerande elevhälsa, att elever ska ha arbetsro och kunna känna sig trygga i skolan, samt 

att elever genom ett medvetet pedagogiskt arbete ska få det stöd de behöver. Vidare betonar 

Fridolin vikten av att stärka eleverna, deras självförtroende och deras mående, för att eleverna 

ska kunna prestera. Följaktligen är ambitionen med denna uppsats att söka svar på hur 

bilderböcker skulle kunna användas i detta pedagogiska arbete. 

Känslor	som	motiv	i	bilderboken	
Jag tänker inleda följande avsnitt om känslor som motiv i bilderboken med att reda ut vad 

som egentligen menas med ett motiv. Ett litterärt motiv kan definieras enligt följande: 

”Inom litteraturforskningen är motiv term för ett mönster, schema eller ämne för en situation 
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eller handling som går att känna igen från ett textställe till ett annat. Motivbeteckningen är en 

abstraktion av det som textens ord gestaltar” (Nationalencyklopedin. Motiv). För denna 

uppsats är det motivet barns skuld och skuldkänslor som står i fokus. Även om det i 

bilderböckernas text inte uttryckligen står att barnen upplever just skuldkänslor, har jag 

använt mig av denna definition av motivbegreppet för att kunna urskilja det i bilderböckerna. 

 

Nikolajeva problematiserar motivet skuld i barnlitteratur i ”Guilt, empathy and the etchical 

potential of children’s literature” (2012a). Nikolajeva menar att skildringen av skuld genom 

barnbokens fiktiva karaktärer ställer krav på läsarens förmåga till inlevelse och empati, men 

menar även att barnet genom denna läsning ges ett utmärkt tillfälle att utveckla dessa 

förmågor (s. 1). Genom att möta karaktärer som upplever skuld får läsaren även ta del av hur 

karaktären hanterar dessa känslor (s. 2). Nikolajeva menar att det är en utmanande uppgift att 

skildra skuld i litteraturen, då denna känsla är komplex. Därför är det inte är tillräckligt att i 

texten skriva att en karaktär ”känner sig skyldig” eller ”har skuldkänslor”. Skuld visas därför 

ofta genom karaktärernas beteende, vilket ställer höga krav på läsarens förmåga att tolka och 

dra slutsatser utifrån beteenden. Skildringen av skuld och skuldkänslor väcker även etiska 

frågor, och ett vanligt inslag i dessa berättelser är karaktärer som bryter regler (s. 2-3).  

 

Nikolajeva har även skrivit artikeln ”Reading Other People’s Minds Through Word and 

Image” (2012b, s. 273) som fokuserar på hur känslor förmedlas genom interaktionen mellan 

text och bild i bilderboken. En av känslorna som Nikolajeva behandlar i artikeln är skuld, 

vilket beskrivs som en social känsla. Vidare beskrivs hur känslor simuleras genom fiktiva 

situationer, och hur läsaren tolkar dessa känslor utifrån sina egna erfarenheter och tidigare 

upplevda känslor (s. 276).  

 

Ett sätt att skildra en känsla är att i texten helt enkelt konstatera att en karaktär är exempelvis 

ledsen eller glad (s. 276). Sådana uttryck kan därefter expanderas eller fördjupas genom 

bilderbokens text och bilder, som vidare förtydligar för mottagaren vad denna känsla innebär. 

Nikolajeva använder sig av begreppet ”emotion ekphrasis” för att beskriva den verbala, 

visuella eller multimediala diskurs som används för att beskriva känslor. Ett annat sätt att 

skildra känslor är genom metaforer. Nikolajeva menar dock att en känsla aldrig helt kan 

beskrivas genom ord, eftersom de i verkligheten är icke-verbala. Därför är bilder ett kraftfullt 

verktyg för att skildra känslor i bilderboken. Visuellt skildrade känslor gör i sin tur att vår 
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hjärna simulerar egna erfarenheter och upplevelser av den aktuella känslan, förutsatt att vi har 

upplevt en liknande känsla tidigare (s. 277). 

 

Maria Bach har analyserat skildringen av barns tankevärldar i Älgbrorsor, drakar och 

lågstatusunge: Skildringar av barns inre tankar i bilderböcker av Pija Lindenbaum (2014). 

Bach drar slutsatserna att Lindenbaum använder sig av de narrativa greppen fantasivärld och 

lekvärld för att närma sig ett konsekvent barnperspektiv, och därigenom behandla frågor av en 

djupare och känsligare karaktär i bilderböckerna. Vidare menar Bach att bilderböcker kan 

stötta barnets tankegångar och hjälpa barnet att sätta ord på sina upplevelser i svåra situationer 

(s. 26). Bach drar även slutsatser ur ett pedagogiskt perspektiv, och menar att lärare inom 

förskolan inte ska välja bort bilderböcker på grund av rädsla för vilka känslor de kan väcka 

hos barnen, utan att de tvärtom kan leda till givande samtal med dem (s. 27).  

 

Frida Angervall och Elin Jonna Storm (2011) har för sitt examensarbete Minhs klumps: En 

kvalitativ studie om huruvida en bilderbok kan fungera som inkörsport till att samtala om 

föräldrars separation skapat en egen bilderbok som skildrar barns känslor i samband med 

föräldrars separation. Intresset för studien var att undersöka huruvida boken skulle kunna 

användas som utgångspunkt för samtal om dessa (s. 8). Resultatet tyder dock på att så inte var 

fallet, men att boken kunde användas som utgångspunkt för boksamtal om känslor i mer 

generell mening med elever (s. 43).  

 

My Emanuelsson har i ”Det kändes i honom som när man drar upp rullgardinen en varm 

sommarmorgon…”: Om hur känslor uttrycks i bilderböcker (2016, s. 8) undersökt 

känslouttryck i bilderböcker i syfte att urskilja vilka normer kring känslor som genom dessa 

förmedlas. Resultatet av studien tyder på att känslor i bilderböckerna ofta uttrycks via 

karaktärers ansiktsuttryck i bild, och att de i texten beskrivs med andra ord snarare än att 

känslan direkt benämns vid dess namn. Emanuelsson har även jämfört skillnader i pojkars och 

flickors känslouttryck i bilderböckerna. Resultatet tydde då på att kvinnor framställs som 

normbrytande genom att de uppvisar maskulina karaktärsdrag (s. 47).  
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Presentation	av	författare	och	analysobjekt	
Nedan följer en presentation av de analysobjekt som har valts ut för uppsatsen och dess 

författare. Bilderböckerna och deras handlingar behandlas mer ingående under analysen, 

därför presenteras de endast kortfattat i detta avsnitt.  

 

Karin	Jacov,	Malte	Modig	och	Glitterhästen	

Karin Jacov är en svensk författare född 1976. Jacov har en pedagogisk bakgrund som 

förskollärare, och på grund av sitt stora intresse för litteratur bestämde hon sig för att skriva 

böcker, bland annat bilderböckerna om ”Malte Modig” (Idus förlag. Karin Jacov). 

 

Malte Modig och Glitterhästen (Jacov, 2015) är illustrerad av Kajsa Lind. Berättelsen handlar 

om pojken Malte som köper en födelsedagspresent till sin bästa vän Märta, men Malte fattar 

själv tycke för leksakshästen som han kallar ”Glitterhästen”. Han bestämmer sig senare för att 

byta ut den mot en av sina egna leksaker, en monstergubbe. Först är Malte glad över 

Glitterhästen, men sedan börjar han få skuldkänslor över det han gjort. Han är rädd att Märta 

inte kommer tycka om monstergubben. När det är dags för presentöppning på kalaset gömmer 

sig Malte. Han hittas av Märta som är glad över monstergubben hon fått. Berättelsen avslutas 

med att Malte berättar för Märta vad han gjorde med Glitterhästen, och han erbjuder sig att 

byta tillbaka med henne. Det vill inte Märta och de bestämmer att de ska leka med 

Glitterhästen och monstergubben tillsammans dagen efter.  

 

Gro	Dahle,	Kriget	

Gro Dahle är en norsk författare född 1962. Dahle har en bakgrund som lyriker och skriver 

böcker för såväl barn och ungdomar som vuxna. Hon har vunnit ett antal litterära priser för 

sina verk (Cappelen Damm. Gro Dahle). 

 

Kriget (Dahle, 2014) är illustrerad av Kaia Dahle Nyhus. Berättelsen handlar om flickan Inga 

och hennes familj. Inledningsvis är alla i familjen glada och Inga berättar att hon tycker om 

när de gör saker tillsammans. En dag börjar Ingas föräldrar bråka, och när deras bråk inte går 

över menar Inga att kriget har kommit hem till dem. Bråken blir allt mer intensiva, och Inga 

tänker att det är hennes fel att de bråkar. Pappan flyttar till slut ifrån hemmet, och barnen ska 

sedan bo varannan vecka hos föräldrarna. Inga tar stort ansvar för sina bröder. Hon tänker att 



  

	
16	

om hon är tillräckligt duktig kanske situationen ordnar sig och hennes föräldrar blir sams 

igen. Medan de andra i familjen så småningom kan gå vidare, mår Inga allt sämre. Hon tänker 

att hon inte har någon familj kvar längre. Till slut mår Inga så dåligt att hon stänger in sig i 

sitt rum och öppnar inte för någon. Hennes pappa sparkar då in dörren och Inga berättar hur 

hon känner. Med tiden så går kriget allt mer över till fred, och Inga kan gå vidare med sitt liv.  

 

Gunilla	Bergström,	Alfons	och	odjuret	

Gunilla Bergström är en flerfaldigt prisad svensk författare och illustratör född 1942. 

Bergström har en journalistexamen och har även varit verksam inom bland annat teater och 

film. Bergströms kanske mest kända verk är berättelserna om Alfons Åberg (Rabén & 

Sjögren. Gunilla Bergström).  

 

Alfons och odjuret (2007) är både skriven och illustrerad av Bergström. För denna uppsats har 

jag valt den fjärde upplagan från 2007. Berättelsen inleds med att 6-årige Alfons ligger vaken 

och inte kan somna. Han tänker på att han slog en mindre pojke tidigare under dagen då han 

inte kunde hitta Alfons fotboll. Nu tycker Alfons att det känns oroligt i rummet. Han tänker på 

det han har gjorde och undrar om ”lillkillen” blev allvarligt skadad. Plötsligt hör han något 

under sängen, han förstår att det ligger ett odjur där. Odjuret återkommer varje kväll under 

Alfons säng till dess att han får syn på lillkillen igen. Berättelsen avslutas med att Alfons 

träffar lillkillen i affären och säger att det inte var hans fel att fotbollen försvann, utan Alfons 

eget fel. De blir sams och går hemåt tillsammans.  

 

Lauren	Child,	Oj	då!	Men	det	var	inte	jag	

Lauren Child är en brittisk författare och illustratör född 1965. Child har tidigare studerat 

konst och har vunnit många priser för sina barnböcker (Nationalencyklopedin. Lauren Child).  

 

Oj då! Men det var inte jag är både skriven och illustrerad av Child (2007). I boken möter 

läsaren karaktärerna Charlie och Lola som är syskon. En dag kommer Charlie hem från 

skolan med en raket. Lola blir förtjust och Charlie ser att hon vill leka med raketen, men det 

får hon inte. Han berättar att den är ömtålig och inte en leksak. När Lola sedan leker med 

hennes osynliga vän Sören Lorenson bestämmer de sig ändå för att leka med raketen. När hon 

ska ta ned raketen från en hylla tappar hon raketen som går sönder. De bestämmer sig först för 
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att låtsas som ingenting, men Charlie ser att raketen är trasig. Lola förnekar först att det är hon 

som har förstört den, men inser till slut att hon måste berätta sanningen. När hon gör det 

förlåter Charlie henne. Berättelsen avslutas med att Lola ser att Charlie har lagat raketen, och 

han säger att Lola inte får röra den.  

 

Åsa	Karsin,	Tjuv-Solvej	

Åsa Karsin är en svensk författare och illustratör född 1969. Hennes böcker vänder sig 

framförallt till de yngsta barnen och skildrar bland annat karaktären Solvej. I berättelserna om 

Solvej tas frågor om känslor samt rätt och fel upp, och är därför enligt Karsin utmärkta böcker 

att använda som utgångspunkt för diskussion efter läsning (Rabén & Sjögren. Åsa Karsin).  

 

Tjuv-Solvej (2003) är skriven och illustrerad av Karsin. Berättelsen inleds med att flickan 

Solvej hittar en vacker blomma vid en brevlåda. Hon önskar att det hade kunnat växa en lika 

vacker blomma vid hennes brevlåda. När Solvej luktar och känner på blomman går den 

plötsligt av, och hon bestämmer sig för att ta med den hem. På vägen hem möter hon en 

gubbe i en bil. Han stannar och säger till Solvej att om hans blomma vid brevlådan är borta så 

vet han att det är hon som har tagit den. Solvej går nedstämt hemåt. Hemma blir hon orolig 

och ger sig själv namnet ”Tjuv-Solvej”. Solvej tänker sedan att hon inte vill vara en Tjuv-

Solvej. Hon samlar mod och springer med blomman hem till gubben. Hon ringer på och 

berättar vad som hänt för tanten som öppnar dörren. Tanten förstår och tycker inte Solvej är 

en tjuv. Sedan träffar Solvej gubben igen, som bara blir glad när han får se blomman. Solvej 

känner sig lättad, nu slipper hon vara Tjuv-Solvej. 

Analys	
Nedan följer analysen av bilderböckerna samlade i ett antal aspekter som jag anser vara 

centrala i skildringen av motivet barns skuld och skuldkänslor. För att belysa dessa aspekter 

används exempel ur bilderböckernas text och bild. Analysen fokuserar på bilderböckernas 

miljö- och personskildring samt konstnärliga uttryck som kan anses relevanta för skildringen 

av motivet skuld och skuldkänslor.  

 



  

	
18	

Harmoni	och	disharmoni	
Den första aspekten som behandlas i analysen rör hur skildringen av barnet, vilket här syftar 

till bilderböckernas huvudkaraktärer, förändras under berättelsens gång. Min tes är att 

skildringen av barnet och dess upplevelsevärld tenderar att gå från ett harmoniskt till 

disharmoniskt tillstånd då barnet hamnar i en situation där hen upplever skuldkänslor, och 

sedan åter till ett harmoniskt tillstånd när situationen ordnat sig. Jag har därför valt att 

benämna denna aspekt harmoni och disharmoni. Denna skildring rör såväl den visuella som 

verbala skildringen av barnet, dess tankar och känslor, men även skildringen av de miljöer 

barnet befinner sig i.  

 

I det harmoniska tillståndet uppfattas karaktärerna vara glada och tillfreds med sin situation. 

Jag menar att detta främst märks genom visuella ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilka 

förmedlar dessa känslor till betraktaren. I texterna förekommer även beskrivningar av 

karaktärernas känslotillstånd, exempelvis genom direkta konstateranden: ”Solvej är verkligen 

på ett strålande humör” (Karsin 2003, s. 9), eller metaforiska uttryck: ”Det pirrar och bubblar 

i Malte. Som om det rann bubbeldricka inuti” (Jacov 2015, s. 9).  

 

I några av bilderböckerna speglas det harmoniska tillståndet även av aspekter i den visuella 

miljön, exempelvis då Solvej gungar på en gunga i ett träd (s. 3-4), vilket kan förstärka 

intrycket av att hon är glad. Jag menar även att vädret som skildras i bakgrundsmiljön spelar 

in, exempelvis en stor sol i bakgrunden förstärker intrycket av det harmoniska tillståndet 

(Bergström 2007, s. 30). Det tycks som att varma och ljusa färger dominerar den visuella 

skildringen av detta harmoniska tillstånd. Edwards (2008, s. 108) menar att färg- och 

ljussättningen i bild bidrar till att skapa vissa stämningar, och enligt Maria Laukka (2013, s. 

187) är färg ”det mest emotionella elementet i människans liv”. Nikolajeva (2000, s. 86) 

menar även att man vid analys av bilderboken kan ställa sig frågan huruvida färgen i bilderna 

kan ha någon symbolisk betydelse, och att den dominerande färgen kan berätta något om 

temat i bilderboken. I detta avseende skulle de varma färgerna kunna bidra till denna glada 

känsla och harmoniska tillstånd som förmedlas.  

 

I det disharmoniska tillståndet uppfattas däremot karaktärerna inte vara tillfreds med deras 

situation. Detta skildras framförallt visuellt genom kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilka 

förmedlar oroliga känslor till betraktaren. Känslan av detta tillstånd förstärks även genom 

aspekter i den visuella miljön, som att kallare och mörkare färger dominerar bilderna. Även 
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motiv i bakgrundsmiljön förstärker intrycket av denna aspekt. Exempelvis ”odjuret” i Alfons 

och odjuret (Bergström, 2007). På bilderna syns ett svart, kattliknande odjur med stora gula 

ögon och långa klor ligga under Alfons säng (s. 12-13, 16-17, 21), vilket kan väcka känslor av 

obehag eller oro hos betraktaren.   

 

Jag kommer nu lyfta mer detaljerade exempel av hur harmoni och disharmoni skildras från 

bilderboken Kriget (Dahle, 2014). Bilderboken saknar sidnumrering och därför har jag valt att 

benämna första sidan efter titelsidan som sida 1. Läsaren möter karaktären Inga för första 

gången på bilderbokens pärmbild och titelsida. På bilden är endast halva ansiktet synligt för 

läsaren. Hennes ögon är stora och tittar åt höger sida av bilden, ögonbrynen är ritade som två 

lätt böjda spiraler och håret ser svart och blankt ut. Både Inga och bakgrunden skildras i 

samma gula färg. På titelsidan blir hela Inga synlig för läsaren. Skildringen av henne är 

densamma som på pärmbilden, men här ler hon även ett litet leende. 

 

Berättelsen inleds med att i texten beskriva Ingas tankar om kriget som hon vet pågår ute i 

världen, och som hon har sett bilder på i tidningen. På denna bild syns hur Inga tittar ned i en 

tidning. Hon skildras nu helt i en varmt orange färg, men i övrigt är hennes utseende likadant 

som på de två tidigare bilderna. Den övriga miljön skildras mestadels i vitt och gult (s. 1-2). 

Berättelsen fortsätter med att det i texten konstateras att Inga bor i ett tryggt land där det inte 

är krig. Läsaren får veta att Inga tycker mycket om sin mamma, pappa och bröder. Hon tycker 

om när de hittar på saker och skrattar tillsammans. På bilden syns hur Ingas familj är samlade 

vid soffan, de ler och skrattar tillsammans. Bilden går i samma gula färg som på tidigare 

uppslag, med endast några blå detaljer. Inga skildras i de varma färgerna gult och orange (s. 

3-4).  

 

Min mening är att detta inledande avsnitt av berättelsen präglas av ett harmoniskt tillstånd. 

Även om det inte uttryckligen står i texten, förmedlas känslan av att Inga känner sig trygg och 

glad genom bilderna och hennes tankar. När Ingas föräldrar börjar bråka förändras däremot 

skildringen av Inga, och tillståndet övergår alltmer till disharmoni. På bilden syns hur hennes 

föräldrar tittar argt på varandra och Inga som står gömd bakom en vägg. Bortsett från några 

små gula detaljer skildras hon helt i kallt blå och lila färg. Inga tittar på sina föräldrar och 

håller händerna framför munnen. Hennes fötter är slutna om varandra. Sammantaget ger detta 

Inga ett osäkert uttryck (s. 5-6).  
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På efterföljande bilder är Inga i bakgrunden under hennes föräldrars bråk, vilka blir allt mer 

intensiva. På bilderna syns hur hennes föräldrar gråter och skriker (s. 7-14). Känslan av 

disharmoni förstärks genom detaljer i deras omgivning, som krossade dricksglas och mjölk 

som rinner ner från bordet (s. 7), flyttkartonger (s. 9-10) och krossat porslin (s. 11, 13, 14). 

Genom ett fönster syns hur det regnar ute (s. 14), vilket är en detalj i bakgrundsmiljön som 

återkommer i detta disharmoniska tillstånd. Medan hennes föräldrar bråkar tar Inga hand om 

sina småsyskon. Medan det i bilderna syns hur de andra gråter och ger uttryck för sina 

känslor, verkar det som att Inga håller sina känslor inom sig. Hon lägger skulden för 

situationen på sig själv, och menar att det är hennes fel att föräldrarna bråkar (s. 13). 

 

När Ingas pappa till slut flyttar ifrån hemmet skildras bilden till övervägande del i en mörk 

och kall blå färg. Inga tittar på hennes mamma som gråter, och i både text och bild skildras 

tomrummet efter pappan då hans saker fattas (s. 15-16). Det beslutas att Inga och hennes 

bröder ska bo varannan vecka hos sina föräldrar. Följande uppslag domineras av de mörka 

och kalla färgerna blått och lila. Nu sker även en förändring i skildringen av Ingas utseende 

och ansiktsuttryck. Hennes ögon ser trötta ut och hon är mörk under dem. Hon ler ett 

sammanbitet leende, och hon har fått två streck på kinderna som får dem att se insjunkna ut. 

Inga som i början av berättelsen var ungefär lika lång som hennes bröder ser nu ut att vara 

nästan dubbelt så lång (s. 18, 20), och av texten får läsaren veta att ”Inga måste hjälpa Lars 

och Ola med bussen för hon är en stor flicka nu” (s. 19). 

 

Under den fortsatta berättelsens gång framställs Inga som alltmer härjad genom hennes 

ansiktsuttryck. Ingas ögon ser trötta och ledsna ut, samtidigt som hon ler ett ansträngt leende 

(s. 22). På ett uppslag syns hur Inga går i mot höger i bilden och bärandes på ett par stora 

väskor. Över henne är det stora mörka regnmoln och bilden går i svart och mörkt lila. Hon 

vänder sig om när hon går och tittar tillbaka mot ett hus på vänster sida (s. 23-24). Enligt vissa 

teorier kan den högra sidan ge uttryck för det avlägsna och främmande, medan den vänstra 

sidan av bilden uttrycker hemmet och det bekanta (Rhedin 2001, s. 171). Hos mottagaren 

väcks en orolig känsla, och det känns som att hon är på väg bort från tryggheten.  

 

Genom texten får läsaren veta att hennes bröder, pappa och mamma allt mer verkar återgå till 

sitt vanliga jag. De leker och skrattar och verkar ha accepterat situationen, men det kan inte 

Inga göra. I texten står:  
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Hur kan pappa le och prata som vanligt, 

som om ingenting hade hänt? 

Som om inte kriget fanns? 

Som om inte allting blivit ödelagt? 

tänker Inga och knyter Lars skor, 

knäpper Olas jacka, 

kommer ihåg ryggsäckarna, 

kommer ihåg nyckeln, 

men glömmer gymnastikkläderna,  

glömmer pengarna till utflykten, 

glömmer böckerna hos Pappa, 

läxorna hos Mamma, 

räkneuppgifterna, 

verben (Dahle 2014, s. 25).  

 

Genom citatet synliggörs det disharmoniska tillstånd som Inga befinner sig i. Hon menar att 

allt har blivit ödelagt, och förstår inte hur de andra kan vara som vanligt. Inga vet att hon 

måste vara duktig. Hon hjälper sina bröder och håller ordning på sådant som måste göras, 

men sedan börjar Inga börjar glömma saker. Den något röriga och fragmentariska texten som 

citerats ovan skulle även kunna väcka en känsla av oreda och disharmoni hos läsaren. Vidare 

står hur Inga inte kan få någonting gjort, hon kan inte ens sova på grund av sina tankar och på 

grund av kriget (s. 27).  

 

Inga slutar äta i förhoppning om att hennes föräldrar ska tvingas prata med varandra. När hon 

gör det får hennes ansikte ett insjunket utseende genom att hennes kindben markeras. Hon är 

vit i ansiktet och omgivningen skildras i samma mörka blå färg som tidigare (s. 31-32). Men 

Ingas föräldrar märker inte att hon inte äter. Hon får ett skelettliknande utseende, och hennes 

kropp blir smalare (s. 34, 36). På efterföljande sidor verkar det som att Inga sjunker allt 

djupare in i detta disharmoniska tillstånd. Hon tänker att hon måste välja sida i kriget, men det 

kan hon inte. Skildringen av Inga i följande bild gränsar mot det groteska. Hennes ögon består 

endast av streckade hålrum, och hon har ett stort blödande hål i kroppen. Hennes hår är 

rufsigt, och på nästa bild har hon röda rispor på kroppen. Av texten framgår det att hon ägnar 

sig åt ett självskadebeteende (s. 37). Hon mår mycket dåligt och låser in sig på sitt rum som 

skildras i ett svart och blått mörker (s. 39-40). 
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Till slut sparkar Ingas pappa upp dörren. Inga öppnar sig berättar för sin mamma hur hon 

känner. Bilden går nu i en gul färg medan Inga skildras i blått. Hon sitter hopkurad i soffan 

med rufsigt hår och sår på armarna (s. 43-44). Allteftersom Inga och hennes mamma pratar 

om Ingas tankar och känslor gällande föräldrarnas skilsmässa så återgår Inga utseende allt 

mer till hur hon skildrades i början av boken, med skillnaden att hon ser äldre och längre ut (s. 

46, 48). I texten står att kriget med tiden går över och övergår till fred (s. 45-51). Detta kan 

tolkas som att Inga och hennes omgivning allt mer övergår till ett harmoniskt tillstånd. På två 

bilder syns att det regnar ute, vilket skulle kunna tolkas som att situationen fortfarande präglas 

av en disharmoni (s. 46, 48). När freden kommer regnar det inte längre, molnen är vita och 

himlen i en gul färg (s. 49-50). På sista bilden sitter Inga i ett träd. Himlen är varmt orange 

med en stor sol vars solstrålar sträcker sig över hela bilden, och gräsmattan är full av 

blommor. Inga blundar och ser lugn ut, vilket förstärker intrycket av harmoni (s. 51-52).  

 

Situationen i Kriget (Dahle, 2014) skiljer sig åt från de övriga bilderböckerna. I denna bok 

lägger Inga skulden på sig själv trots att hon inte har gjort något som kan betraktas som 

moraliskt fel. Även om motivet skuld och skuldkänslor inte är lika tydligt framträdande i 

berättelsen om Inga, är den ett tydligt exempel på hur skildringen av barnet och dess 

omgivning förändras från ett harmoniskt till ett disharmoniskt tillstånd då barnets situation 

förändras. Genom att läsa mellan raderna går det däremot att dra slutsatsen att Ingas 

skuldkänslor spelar en stor roll för hennes agerande. Inga känner skuld inför situationen och 

menar att det är hennes fel att föräldrarna lämnar varandra. Hon försöker göra det hon kan för 

att ställa situationen till rätta. Hon förstår att hon måste vara en stor och duktig flicka nu. Hon 

gråter inte och tar hand om sina bröder. När detta inte fungerar blir Inga alltmer desperat, och 

hon slutar äta i hopp om att hennes föräldrar ska kontakta varandra. När det inte fungerar mår 

Inga allt sämre, tills vändningen kommer och hennes föräldrar märker hur dåligt hon mår.  

 

Förändringen från ett harmoniskt till ett disharmoniskt tillstånd synliggörs genom den 

förändring som sker gällande skildringen av Inga och bakgrundsmiljöerna. Under den 

harmoniska början förmedlas glada känslor genom karaktärernas ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Denna känsla förstärks av att illustratören använder sig av de varma färgerna 

gult och orange i större utsträckning, detta gör även att bilderna uppfattas som ljusare.  

 

När berättelsen övergår till ett disharmoniskt tillstånd sker en förändring i karaktärernas 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Nu förmedlas andra känslor till läsaren, som sorg, ilska och 
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oro. Inga ser allt tröttare och mer härjad ut. Då Inga försöker vara en stor flicka och hjälpa till, 

skildras hon som mycket längre än hon inledningsvis var. Av texten framgår kaoset som 

pågår i Ingas tankar, och hon kan inte sova och inte äta. Skildringen av Inga antar då ett mer 

skelettliknande utseende. När Inga allt mer återgår till ett harmoniskt tillstånd återgår 

skildringen av henne allt mer till så som den var i början.   

 

Barnet	och	skulden	

Den andra aspekten som behandlas i analysen är barnet och skulden. Här tittar jag närmare på 

hur barnets skuld skildras visuellt och verbalt i bilderböckerna. Skuld är som tidigare nämnt 

en komplex känsla (Nikolajeva, 2012). Min tes är att barnets skuld främst synliggörs av 

berättelsen som helhet. Av berättelsen kan vi betrakta och läsa om den situationen som barnet 

befinner sig i, deras tankar, känslor och agerande. Författaren låter karaktärerna göra sådant 

som läsaren kan uppfatta som moraliskt fel. Alfons slår en annan pojke (Bergström, 2007), 

Solvej tar en blomma från grannens tomt (Karsin, 2003), Lola leker med en raket trots att hon 

inte får (Child, 2007) och Malte byter ut en födelsedagspresent mot en av sina egna leksaker 

(Jacov, 2015). För att kunna uppfatta motivet skuld i bilderboken krävs att läsaren och 

betraktaren drar slutsatser utifrån det som förmedlas genom text och bild. I texterna benämns 

aldrig ”skuld” eller ”skuldkänslor” direkt, och i bilderna är det inte möjligt att urskilja just 

denna känsla genom exempelvis karaktärernas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta 

förstärker intrycket av att skuld och skuldkänslor är en komplex och socialt konstruerad 

känsla.  

 

Genom att mer ingående granska bilderböckerna kan även andra slutsatser dras kring skulden 

som motiv. Med Alfons och odjuret (Bergström, 2007) som exempel, menar jag att det går att 

betrakta ”odjuret” som en symbol för Alfons skuld. Bilderboken inleds med att skilda Alfons 

som ligger i sängen och inte kan sova. På bilden syns hur han stirrar upp i taket. Ögonen är 

stora och munnen endast ett litet streck, vilket ger honom ett oroligt ansiktsuttryck. Bilden går 

helt i en kall blå färg. Alfons tänker på det som hände tidigare under dagen då han slog en 

kille som var bollkalle (s. 4-5). Han får en orolig känsla och upplever att det finns något i 

rummet: 

 

Den där lille ”boll-kalle-killen” … 

Å, det går inte att somna. 
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Det känns oroligt här i rummet. 

Nästan som om det fanns något OTYG i närheten (Bergström 2007, s. 5).  

 

Alfons tänker tillbaka på det som hände under dagen när de spelade fotboll. Läsaren får sedan 

följa det som utspelade sig på fotbollsplanen. Bilderna skildras ur Alfons tankar som en stor 

tankebubbla ovanför sängen. Tillbakablicken avslutas med att Alfons slår bollkallen, som han 

kallar ”lillkillen”, i ansiktet (s. 6-11). När berättelsen återgår till Alfons som ligger vaken i 

sägen händer något. Alfons tycker att han hör något i rummet, något som morrar och rör sig 

(s. 12). När Alfons hör ljudet igen förstår han:  

 

DET FINNS ETT ODJUR UNDER SÄNGEN. 

Ett stort, vilt odjur som ligger där  

och hotar och bevakar … 

Han törs inte titta på det.  

Men det behövs inte heller. 

Alfons vet redan att odjuret finns där (Bergström 2007, s 13).  

 

Alfons menar att det känns oroligt i rummet då han ligger vaken och inte kan sova på grund 

av att han ligger och tänker. Han upplever att det finns ett odjur under sängen. På bilden syns 

en kattliknande skugga med stora gula ögon och långa klor ligga under sängen (s. 12-13). 

Alfons är först rädd, men när han bestämmer sig för att vara snäll mot ”lillkillen” bryr han sig 

inte om odjuret och kan somna: 

 

Till sist kommer han på  

att lillkillen ska få  

den gula leksaksbilen i morgon. 

Ja! Han ska vara snäll mot lillkillen. 

Genast i morgon  

ska han ta med sig leksaksbilen  

och sticka och prata med honom! 

Sen somnar Alfons riktigt fort  

och struntar i odjuret under sängen (Bergström 2007, s. 13).  

 

Men Alfons hittar inte lillkillen dagen efter, och på kvällen när Alfons ska sova ligger han och 

tänker på vad som kan ha hänt honom. Han undrar om lillkillen blev skadad när Alfons slog 
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honom och tänker på blodet som kom från näsan. Plötsligt hör han hur odjuret är tillbaka 

under sängen. Även om inte odjuret gör något är Alfons är rädd. Han undrar om lillkillen blev 

allvarligt skadad: ”Tänk om lillkillen blev skadad på riktigt? Tänk om han … dog? Och är 

alldeles DÖD nu!!!” (Bergström 2007, s. 16). Alfons hittar inte lillkillen på flera dagar. Under 

tiden kan inte Alfons tänka på något annat, och han vill inte spela fotboll eller leka (s.18-20). 

Han kan heller inte somna på kvällarna då odjuret ligger under sängen. Alfons tänker på vad 

han har gjort, och att det egentligen inte var lillkillens fel att fotbollen försvann (s. 21).  

 

En dag får Alfons syn på lillkillen. Trots att han inte hinner ikapp lillkillen som springer iväg, 

är Alfons glad över att lillkillen lever och verkar vara oskadd (s. 22-23). På följande bild 

ligger Alfons i sängen. Han ler och den blåa färgen på bilden är aningen ljusare än förut. Den 

kvällen kommer det inget odjur som ligger under sängen (Bergström 2007, s. 24). Dagen efter 

träffar Alfons lillkillen i affären. Alfons säger till lillkillen att det var hans eget fel att bollen 

försvann, och är glad att lillkillen är oskadd (s. 26-29). De går hemåt tillsammans och i texten 

står att båda mår bra (s. 30). Berättelsen avslutas med att det i texten står: ”Och odjuret? Det 

försvann! För såna odjur … finns väl knappast?” (Bergström 2007, s. 30).  

 

Jag menar att ”odjuret” under Alfons säng kan betraktas som en symbol för skulden som 

Alfons upplever. Odjuret dyker för första gången upp då Alfons ligger och tänker på det han 

har gjort. Han gjorde något som han egentligen vet är fel: ”Han slog en som var mindre” 

(Bergström 2007, s. 5), och han får skuldkänslor på grund av detta. Han upplever det som om 

det är oroligt i rummet, och ur sin fantasi skapar han odjuret under sängen. När Alfons 

bestämmer sig för att vara snäll mot lillkillen känner han sig bättre till mods och kan strunta i 

odjuret. Men odjuret återkommer under Alfons säng fram till dess att han hittar lillkillen och 

ställt situationen till rätta. När Alfons har gjort detta försvinner hans känsla av skuld, och 

därmed även odjuret. Då berättelsen avslutas med: ”Och odjuret? Det försvann! För såna 

odjur … finns väl knappast?” (Bergström 2007, s. 30) förstärker detta uppfattningen att 

odjuret inte var ett riktigt ”odjur” i berättelsen, utan skapades av Alfons ur sin fantasi och som 

ett resultat av hans skuld och skuldkänslor.  

	

Att	be	om	förlåtelse	

En annan central aspekt av skildringen av motivet skuld och skuldkänslor som jag har kunnat 

urskilja är då barnet gör något för att ställa situationen till rätta, som att be om förlåtelse. Då 
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barnet försätter sig i en situation där de upplever skuldkänslor, känner de sedan ett behov av 

att ställa situationen till rätta. Alfons vill exempelvis hitta lillkillen som han slog och vara 

snäll mot honom. Först efter att Alfons har lyckats med det, och sagt att det inte var lillkillens 

fel, mår även han själv bättre (Bergström, 2007). Min tes är inte enbart att denna aspekt, som 

jag benämner att be om förlåtelse, är central för skildringen av skuld och skuldkänslor i 

bilderboken utan även att den följer ett visst mönster. Barnet som ska be om förlåtelse kan till 

en början uppfattas som skamsen och osäker på hur den andra personen kommer att reagera. 

När barnet uppriktigt ber om förlåtelse accepteras detta av den andre, och barnet känner sig 

lättad. Detta synliggörs framförallt genom de känslor som förmedlas genom text och bild, 

framför allt genom karaktärernas ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

 

Ett närmare exempel på en sådan situation är berättelsen om Solvej i Tjuv-Solvej (Karsin, 

2003). Då Solvej upplever skuldkänslor över att hon tagit blomman och blivit påkommen av 

gubben, bestämmer hon sig sedan för att lämna tillbaka den. På bilden syns hur Solvej står 

med armarna i kors, munnen i ett litet streck och en kisande blick. Detta ger henne ett 

beslutsamt uttryck. I texten står: 

 

Tjuv-Solvej! 

Hon står inte ut med att vara en Tjuv-Solvej.  

Och tänk om gubben vet var hon bor. Herrejösses.  

Tjuv-Solvej tar mod till sig. Springer och hämtar  

blomman vid brevlådan. Sen ger hon sig iväg.  

För fort måste det gå. Så inte modet tar slut.  

Mod har man inte hur mycket som helst av (Karsin 2003, s. 19).  

 

Av detta kan läsaren dra slutsatsen att Solvej först känner sig orolig eller rädd för att lämna 

tillbaka blomman hos grannen, eftersom det i texten står att hon måste samla mod. På följande 

bild syns hur hon springer på en slingrande väg, på väg bort från trädet med gungan och sin 

brevlåda (s. 20).  

 

När Solvej ska be om förlåtelse kan hon genom sitt kroppsspråk uppfattas som skamsen och 

förlägen. Hon gömmer sig bakom dörren och räcker fram blomman åt ”tanten”. Hennes ögon 

är vidgade och tittar upp mot tanten, munnen är ett litet streck (s. 22). På nästa bild syns hur 

Solvej gömmer sig bakom tanten när hon ska träffa gubben som hon mötte i bilen (s. 23). När 
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Solvej har lämnat tillbaka blomman och berättat allt för tanten, så upptäcker hon att de inte är 

arga på henne. Solvej upplevs vara lättad över detta då det i texten står: ”Solvej tycker det är 

skönt att slippa vara Tjuv-Solvej” (Karsin 2003, s. 25). På efterföljande bild sitter de 

tillsammans vid ett bord och fikar. Alla ser glada ut, och gubben som till en början upplevdes 

som arg då han kom på Solvej med blomman håller en hand på hennes huvud (s. 26). Detta 

skulle kunna tolkas som en öm gest och som ett tecken på att han har förlåtit henne.    

 

För att dra dessa slutsatser kring Solvejs skam och lättnad behöver läsaren kunna ”läsa mellan 

raderna” i texten, och dra slutsatser från Solvejs kroppsspråk och ansiktsuttryck i bilderna. 

Genom att läsa om Solvejs tankar och agerande skulle budskapet till läsaren kunna vara att 

våga erkänna att man har gjort fel och göra det rätta, även om det känns jobbigt, för att 

därigenom kunna lätta på sitt samvete. Solvej måste först samla mod för att våga springa hem 

till grannen och berätta om det hon gjort, och efter att hon gjort detta känner hon sig lättad. 

 

I en av bilderböckerna kunde aspekten att be om förlåtelse betraktas som mer central än i de 

andra. I Oj då! Men det var inte jag (Child, 2007) råkar Lola ha sönder Charlies leksaksraket 

som hon egentligen inte fick leka med. Min tes är att författaren använder sig av olika uttryck 

i text och bild för att förmedla ett budskap kring vikten av att tala sanning, och att be om 

förlåtelse då man har gjort något fel. Jag menar att författaren bland annat använder sig av 

karaktärernas känsla av oro och rädsla för hur den andra ska reagera för att belysa detta. 

Samtidigt betonas vikten av att tala sanning och att be om ursäkt genom utmärkande drag i 

textens typografi, samt genom Charlies respons då Lola säger förlåt.  

 

Då Lola har råkat ha sönder leksaksraketen bestämmer Lola och hennes osynliga vän Sören 

Lorenson först för att låtsas som ingenting, i hopp om att Charlie inte ska märka något (s. 15). 

När Charlie upptäcker att raketen är sönder förstår han att det är Lola som har gjort det, och 

frågar henne om det. Lola förnekar att hon har förstört raketen, men Charlie tror henne inte 

och säger att hon ljuger. När Charlie hotar med att berätta för deras föräldrar ber Lola honom 

att vänta. På bilden syns hur Lola och Sören Lorenson sitter i en soffa med blicken ner i knät 

(s. 16-17). Detta ger dem ett skamset uttryck. De bestämmer att de ska säga att någon annan 

förstörde raketen (s. 18).  

 

Lola fantiserar ihop en berättelse för Charlie där hon menar att det var leksakselefantens fel 

att raketen gick sönder (s. 20-24). Men Charlie säger att han ändå tänker berätta för deras 
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mamma (s. 25). Lola inser att hon måste berätta sanningen men är rädd för vad hennes bror 

ska tycka om henne om hon gör det:  

 

Lola säger: 

”Jag tror att jag måste berätta sanningen för Charlie.  

Men kommer Charlie att tycka om mig igen då?” 

Sören Lorenson säger:  

”Ja, bara du säger förlåt också” (Child 2007, s. 25).  

 

Vissa ord i bilderbokens text är i fet stil och ett annat typsnitt, vilket gör att dessa ord står ut 

från den övriga texten. I citatet ovan är orden ”sanningen” och ”förlåt” markerade. Detta 

skulle kunna vara ett medvetet val av författare och illustratör för att läsaren ska betona dessa 

ord. 

 

Först försöker Lola lägga skulden på hennes osynliga vän Sören Lorenson och menar att det 

är han som förstörde raketen, men då stänger bara Charlie dörren (s. 26). Lola knackar igen 

och erkänner att det var hon som förstörde raketen. Hon säger att hon är ledsen för att hon 

gjorde det, och säger till sist förlåt (s. 27). I texten står därefter: 

 

Och jag säger: 

”Är du ledsen på riktigt, Lola?” 

Lola säger: ”riktigt, riktigt väldigt ledsen.” 

Och hon ser faktiskt väldigt ledsen ut. 

Så jag säger: 

”Det gör ingenting. Du sa åtminstone sanningen.” (Child 2007, s. 28).  

 

På bilden syns hur Charlie och Lola ger varandra en kram (s. 28). I texten är orden ”riktigt”, 

”ledsen” och ”sanningen” markerade. Betoningen av dessa ord skulle kunna tolkas som att de 

framställs som viktiga. Genom att Lola berättar sanningen för sin bror ordnar sig situationen 

och han förlåter henne. Budskapet till läsaren skulle därmed kunna vara att det är viktigt att 

tala sanning, säga förlåt och att mena det på riktigt när man säger det.  
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Det	moraliska	barnet	
Den centrala aspekt som avslutningsvis behandlas i denna analys har jag valt att benämna det 

moraliska barnet. Detta syftar till skildringen av barnets etiska tankar och de etiska frågor 

som väcks under läsningen av bilderböckerna. Moral kan definieras som: ”uppfattning om rätt 

och orätt. En individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör eller underlåter att göra”, 

medan etik kan definieras som: ”deras reflexioner över det berättigade i vad de gör eller 

underlåter att göra” (Nationalencyklopedin. Moral).  

 

Den främsta ambitionen med analysen av denna aspekt har varit att undersöka hur barnets 

moral och etiska tankar skildras i bilderböckerna. Jag menar att detta främst sker genom 

texten då läsaren får ta del av karaktärernas etiska tankegångar, och att karaktärernas 

känslouttryck och ageranden antingen förstärker eller strider mot dessa tankar. Jag menar 

även att metaforiska uttryck används för att beskriva barnets samvete.  

 

Som tidigare nämnt gör flera av karaktärer i bilderböckerna sådant som de egentligen vet är 

fel. Solvej stjäl en blomma från gubben (Karsin, 2003), Alfons slår en annan pojke 

(Bergström, 2007), Malte byter ut en present mot en av sina egna leksaker (Jacov, 2015) och 

Lola leker med hennes brors leksaksraket trots att hon inte får (Child, 2007). Min tes är att när 

karaktären hamnar i sådana situationer uppstår en konflikt mellan karaktärens moral och 

egenintresse, vilket är en situation som även läsaren kan känna igen sig själv i. De flesta vet 

att det är fel att stjäla från någon annan, men ändå tar Solvej blomman från grannens brevlåda 

eftersom hon själv vill ha en lika vacker blomma (Karsin, 2003). Alfons vet att det är fel att 

slå andra, men han gör det ändå eftersom han blir så arg över att lillkillen inte kan hitta hans 

boll (Bergström, 2007), och Lola kan inte motstå att ta ned hennes brors raket från hyllan 

eftersom hon så gärna vill leka med den (Child, 2007).  

 

Berättelsen om Malte i Malte Modig och Glitterhästen (Jacov, 2015) är ett tydligt exempel på 

detta. Malte byter ut födelsedagspresenten till Märta eftersom han vill ha leksaken själv. Till 

en början är Malte uppspelt och glad efter att han bytt ut leksaken och gömt den under sin 

kudde. Han intalar sig själv att det han gjort känns rätt, och att Glitterhästen vill vara där. I 

texten står: 

 

Det pirrar och bubblar i Malte. Som om det rann bubbeldricka inuti.  
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Glitterhästen ligger under Maltes kudde. Den vill det. Det känns som att det 

är så det ska vara (Jacov 2015, s 9).  

 

Detta kan tolkas som att Malte försöker rättfärdiga sitt beteende. På följande bilder syns en 

leende Malte som gömmer glitterhästen och sedan äter middag med sin familj (s. 9-10). När 

det är dags att sova förändras Maltes tankar och känslor över det han gjort:  

 

Vid sovdags känns det inte längre så fint. I stället känner Malte någon slags 

gnag i magen. 

Han tänker på Märta. Vad ska hon säga om monstergubben?  

Tänk om hon tycker att den är ful och hemsk. Den är ju inget glittrig alls till 

exempel (Jacov 2015, s. 11).  

 

På bilden syns hur Malte sitter hopkurad på sin säng. Han ser ängslig ut och håller armarna 

om sina ben. Snett ovanför honom skildras Märta i en tankebubbla. Hon håller upp 

monstergubben och ser inte glad ut (s. 11). Malte kan först inte somna utan han ”vrider och 

vänder på sig för att bli av med gnaget” (Jacov, s. 12). I texten står att när Malte känner 

Glitterhästens man mot kinden kan han somna, och på bilden syns en leende Malte (s. 12). 

Dagen efter kan inte Malte göra sådant som han brukar göra, som att äta sin favoritfrukost: 

 

Till frukosten är gnaget tillbaks. Det blir rostad smörgås med ost och 

marmelad. Det är Maltes bästa frukost. Fast nu smakar det mest modellera. 

Han tuggar och tuggar men det går knappt att svälja (Jacov 2015, s. 13).  

 

På bilden syns hur Maltes ögonbryn vinklas, han har även fått streck under ögonen, vilket ger 

honom ett oroligt uttryck (s. 13). Ännu en gång lugnar sig Malte när han känner Glitterhästens 

man mot sin kind (s. 14). Maltes agerande och känslouttryck strider nu mot hans tidigare 

känslor och tankegångar, då han kände sig oro och skuldkänslor inför det han gjort. Då Maltes 

tankar och känslor pendlar mellan ett lugn och glädje, sedan oro och skuldkänslor, förstärks 

intrycket av den pågående konflikten mellan hans moral och egenintresse. Vad som är rätt och 

fel är inte självklart för läsaren genom läsningen. 

 

När Malte är på kalaset tänker han först inte på paketet eftersom han har så roligt, men när det 

blir dags för paketöppning springer han och gömmer sig under sängen (s. 15-18). Han 

kommer inte ut förrän han hör Märtas röst då hon berättar att Maltes paket var det bästa. På 
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bilden syns hur Malte kryper fram under sängen med ett osäkert leende (s. 20). Malte berättar 

för Märta om det han gjorde med glitterhästen: 

 

- Egentligen var presenten en häst, en glittrig, säger Malte. 

Det känns som att han måste det. Gnaget vill det. 

- Men jag … den ligger under min kudde nu. Den har jättemjuk man och vi 

kan byta om du vill. Eller jag menar, den är ju din egentligen.  

Väldigt snabbt måste han säga det. För orden vill inte riktigt komma ut 

(Jacov 2015, s. 22).  

 

På bilden syns hur Malte tittar ner på sina fötter och skruvar på sig, vilket gör att han kan 

uppfattas som skamsen och orolig (s. 21). Men Märta är glad och vill inte byta ut sin 

monstergubbe (s. 22). Malte känner sig lättad, och denna känsla beskrivs i texten: ”Det känns 

som om gnaget i magen nog var en stor isbit. Nu har den smält och Malte blir nästan yr i 

huvudet för att Märta är glad. Och för att glitterhästen får bo kvar under kudden” (Jacov 2015, 

s 22).  

 

Jag menar att det i berättelsen uppstår en konflikt mellan Maltes egenintresse och hans moral. 

Malte vill själv ha glitterhästen som de köpt i födelsedagspresent till Märta. Maltes moral 

skildras främst genom att hans tankar och känslor beskrivs i texten, och de förstärks genom 

hans kroppsspråk och ansiktsuttryck i bild. Efter att han bytt ut glitterhästen mot 

monstergubben upplever Malte blandade känslor. Han pendlar mellan att vara glad över 

glitterhästen och därefter känna skuldkänslor. Till en början rättfärdigar Malte det han har 

gjort, men sedan börjar han oroa sig för vad Märta ska tycka. Känslan av ”gnaget” i magen 

uppstår. 

 

Känslan av ”gnaget” i magen återkommer under berättelsen, och ”smälter bort” när Malte har 

berättat för Märta om glitterhästen. Jag menar att ”gnaget” skulle kunna betraktas som 

känslan som uppstår på grund av Maltes skuldkänslor. Trots att Malte märker att Märta är 

glad över monstergubben känner han ett behov av att lätta på sitt samvete. Detta är ett tecken 

på Maltes moral. Han vet att det han gjorde var fel, och han vet att det är fel att ljuga.  

 

Genom att läsa om dessa karaktärers moraliska dilemman, och hur de väljer att hantera dem, 

kan moraliska budskap förmedlas till läsaren. Dessa budskap kan vara mer påtagligt 
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framträdande, som att det är fel att slå någon och att det är fel att stjäla. Även mindre tydligt 

framträdande budskap förmedlas, som att det är viktigt att berätta sanningen och att be om 

förlåtelse.  

 

Ytterligare en aspekt som alla bilderböckerna hade gemensamt var det lyckliga slutet. Trots 

att alla karaktärer försätts i en situation som präglas av ett disharmoniskt tillstånd, där de 

bland annat upplever skuldkänslor, så agerar de på ett sätt som till slut ställer situationen till 

rätta. Detta i sig kan förmedla ett budskap till läsaren, och karaktärernas agerande kan rusta 

läsaren med strategier för att hantera liknande situationer i framtiden.  

Sammanfattning	
Jag kommer här avsluta analysen med att sammanfatta de mest relevanta resultaten i relation 

till uppsatsens syfte och frågeställningar. Ambitionen med uppsatsen var dels att undersöka 

hur barns skuld och skuldkänslor skildrades i de aktuella bilderböckerna. Resultatet av 

analysen tyder på att det går att urskilja ett antal centrala aspekter i skildringen av barnets 

skuld och skuldkänslor i bilderboken, vilka är harmoni och disharmoni, barnet och skulden, 

att be om förlåtelse och det moraliska barnet. Dessa centrala aspekter kan betraktas som mer 

eller mindre framträdande i respektive bilderbok, men genom ingående granskning går det att 

dra slutsatsen att aspekterna är gemensamma för skildringen av motivet i de aktuella 

bilderböckerna.  

 

Barnets skuld som motiv skildrades främst av berättelsen som helhet. ”Skuld” eller 

”skuldkänslor” benämndes aldrig direkt i bilderböckernas texter. För att kunna dra slutsatsen 

att dessa karaktärer befann sig i en situation där de upplevde skuld och skuldkänslor måste 

läsaren därför betrakta berättelsen ur sin helhet, med utgångspunkt både i det verbala och 

visuella som förmedlas. Läsaren måste ta hela karaktärens situation, dess tankar, känslor och 

agerande i beaktning. Detta överensstämmer med Nikolajevas (2012a, s. 2-3) teorier om 

skildringen av denna komplexa känsla i litteratur för barn, då hon menar att detta ställer krav 

på läsarens förmåga att dra slutsatser utifrån karaktärernas handlingar och beteenden. 

 

Resultatet tyder även på att författarna och illustratörerna använder ett antal olika litterära och 

konstnärliga uttryck för att skildra detta motiv genom bilderböckernas person- och 

miljöskildring. Barns skuld och skuldkänslor skildras dels visuellt genom karaktärernas 
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ansiktsuttryck och kroppsspråk, genom motiv i bakgrundsmiljön och dominerande färger som 

tillsammans skapar atmosfärer som förstärker de känslor som förmedlas genom bilderna. 

Visuella motiv i bakgrundsmiljön kan även ha en symbolisk funktion för skildrandet av 

skulden, som exempelvis ”odjuret” i berättelsen om Alfons Åberg (Bergström, 2007). Den 

verbala skildringen består av ett fåtal direkta benämningar av barns känslor, dock inte 

skuldkänslor. Beskrivningar av barnets känslor sker främst genom metaforiska uttryck samt 

skildring av barnets inre tankar och känslor. Detta överensstämmer med Emanuelssons (2016, 

s. 47) resultat, då hon menar att känslor främst uttrycktes visuellt genom karaktärers 

ansiktsuttryck snarare än direkt benämnas i texten. 

 

Dessa sätt att skildra skuld och skuldkänslor i bilderboken överensstämmer även med 

Nikolajevas (2012b, s. 273-277) beskrivningar av hur känslor kan förmedlas genom 

interaktion mellan text och bild i bilderboken, bland annat genom direkta konstateranden och 

genom användandet av metaforer i texten. Nikolajeva betonar dock att komplexa känslor 

aldrig helt kan beskrivas genom texten, utan är beroende av det visuella som bilderna 

förmedlar. Även resultatet av denna uppsats tyder på att det krävs en samverkan mellan 

bilderbokens text och bild för att skildra motivet skuld och skuldkänslor. Resultatet förstärker 

intrycket av att det är en utmaning för författare och illustratörer att skildra skuld och 

skuldkänslor genom text och bild i bilderboken, då skuld är en social och komplex känsla 

(Nikolajeva 2012a, s. 1).  

Bilderboken	i	undervisningen	–	en	diskussion	
Ambitionen med uppsatsen var även att diskutera hur bilderböcker kan användas som 

utgångspunkt för samtal om känslor och etiska frågor i undervisningen. Min förhoppning var 

att kunna erbjuda lärare kunskap, tankar och idéer om hur detta pedagogiska arbete skulle 

kunna ske med utgångspunkt i bilderboken. Jag kommer nedan att diskutera uppsatsens 

resultat i relation till bilderbokens möjligheter i undervisningen. 

 

Boksamtal	om	känslor	

Jag har tidigare betonat att det finns ett behov av att i skolan prata om känslor och etiska 

frågor. Skolan har ett fostransuppdrag, och ska därigenom främja medmänsklighet och 

förståelse för andra människor (Skolverket 2017, s. 7). Enligt läroplanen för grundskolan ska 

elever bland annat få ta del av skildringar av andra människors upplevelser och erfarenheter 
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(Skolverket 2017, s. 253). Nikolajeva (2012a, s. 1) menar att barn genom läsning ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga till inlevelse och empati. Jag menar att bilderböcker kan 

användas i undervisningen för detta ändamål, såväl med de yngre eleverna som de äldre 

eleverna.  

 

Under analysen av bilderböckerna kunde jag urskilja många olika känslor, som exempelvis 

glädje, ilska och oro. Dessa känslor är inte lika komplexa som skuldkänslor, utan går 

exempelvis att urskilja visuellt genom en karaktärs ansiktsuttryck på en bild. Detta ställer 

därför inte lika höga krav på elevens förmåga att dra slutsatser kring den upplevda känslan, 

förutsatt att eleven har tidigare upplevelser av den (Nikolajeva 2012b, s. 277). Angervall och 

Storm (2011, s. 43) kom till slutsatsen att deras bilderbok skulle kunna användas för att mer 

generellt samtala om känslor med elever. Detta är något som jag anser att även dessa 

bilderböcker är lämpade för då de innehåller olika slags uttryck för flera olika känslor, både i 

text och bild. Genom bilderboken kan elever känna igen olika uttryck för känslor hos andra, 

och därmed utveckla sin sociala och emotionella förmåga.   

 

Resultatet av denna uppsats tyder på att skildringen av motivet skuld och skuldkänslor sker 

med utgångspunkt både i det verbala och visuella. De centrala aspekterna för motivet som 

behandlas under analysen skulle även kunna utgöra utgångspunkt för aktiviteter och samtal i 

undervisningen. För samtal om skuld och skuldkänslor utifrån dessa bilderböcker ställs större 

krav på elevernas förmåga att göra tolkningar och dra slutsatser utifrån texten och bilderna 

som helhet. Förmodligen är detta enklare för elever med en bredare repertoar av både litterära 

och känslomässiga erfarenheter. 

 

En fördel med att använda bilderböcker för dessa samtal är att om samtalen utgår från 

karaktärerna och deras situation, ges möjlighet för diskussioner kring skuld och skuldkänslor 

utan att riskera att elever ska känna sig utelämnade. Om eleverna kan relatera till 

karaktärerna, och känna igen sig själva i deras situation och uppleva känslor, skulle 

bilderböckerna även kunna användas i biblioterapeutiskt syfte (Lowe 2009, s. 1). Även 

Edwards menar att karaktärerna i bilderboken kan bidra till att stärka elever: ”De litterära 

gestalterna kan skapa medkänsla, ökad förståelse och tolerans. Och det stärker självkänslan att 

upptäcka att man inte är ensam om att känna sig arg, rädd eller ledsen, eller kanske utanför” 

(Edwards 2008, s.16). 
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Tolka	och	dra	slutsatser	utifrån	text	och	bild	
Eftersom bilderboken kommunicerar med både bild och text finns stora tolkningsmöjligheter 

(Edwards 2008, s. 10). Resultatet av uppsatsen tyder på att motivet skuld och skuldkänslor 

skildras utifrån flera centrala aspekter och med utgångspunkt i samverkande konstnärliga 

uttryck i både text och bild. Jag menar att olika läsare kan uppfatta och tolka dessa uttryck på 

olika sätt, och att bilderboken därför är intressant att använda som utgångspunkt för 

undervisning i både svenska och bild.  

 

I läroplanen står att elever i årskurs 1-3 i undervisningen bland annat ska få ägna sig åt 

strategier för att läsa, förstå och tolka texter (Skolverket 2017, s. 253-254). För årskurs 4-6 

har denna punkt utvecklats till att även omfatta att eleverna ska kunna urskilja budskap, teman 

och motiv i olika slags text (Skolverket 2017, s. 256). I kursplanen för bildämnet står att 

undervisningen bland annat ska syfta till att elever får utveckla sina kunskaper i skapandet av 

bilder, och hur dessa kan tolkas. Eleverna ska även få utveckla sin förmåga att analysera och 

tolka bilders uttryck (Skolverket 2017, s. 28).  

 

Jag menar att bilderböcker skulle kunna användas för att utveckla elevers förmåga att dra 

slutsatser utifrån text och bild. Tillsammans kan lärare och elever analysera det verbala och 

visuella som förmedlas, med anpassning till elevernas förutsättningar. Detta kan ge eleverna 

möjlighet att utveckla sin läsförståelse, men även förmågan att kunna uppfatta visuella 

konstnärliga uttryck och dra slutsatser utifrån dessa. Olika elever kan urskilja olika saker när 

det kommer till skildringen av motiv i bilderböcker, och därmed göra olika tolkningar. 

Bilderboken erbjuder därför stora möjligheter för givande samtal där olika tankar, tolkningar 

och infallsvinklar kan lyftas. Liknande analyser av bilderboken som jag har genomfört i denna 

uppsats skulle lärare och elever kunna göra tillsammans i undervisningen. Förutom 

karaktärers känslouttryck kan exempelvis betydelsen av motiv i bakgrundsmiljön, som krossat 

glas, regn eller solsken, diskuteras. Eleverna kan utifrån dessa diskussioner skapa egna bilder 

eller texter i syftet att förmedla vissa känslor.   

 

Eftersom det inte uttryckligen nämns i bilderböckerna att karaktärerna upplever skuldkänslor, 

ställer det krav på läsarens förmåga att ”läsa mellan raderna” och dra slutsatser utifrån den 

information som ges. Eftersom alla elever har olika emotionella och litterära erfarenheter och 

förmågor, har de därmed olika förutsättningar att urskilja motivet skuld och skuldkänslor. 
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Detta behöver läraren vara medveten om, och försöka vägleda och förklara på ett sätt så att 

alla elever, oavsett tidigare erfarenheter, kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.   

 

Etiska	frågor	och	moraliska	förebilder	

Som tidigare nämnt har bilderboken under dess långa historia haft olika roller och funktioner. 

Även om de flesta av dagens moderna bilderböcker inte har en lika klart uttalad didaktisk 

eller fostrande roll som många av dåtidens bilderböcker (Rhedin 2001, s. 33-34), menar jag 

att det ändå går att urskilja moraliska budskap i de aktuella bilderböckerna.  

 

Elever ska enligt läroplanen få ta del av budskap som förmedlas genom både text (Skolverket 

2017, s. 254) och bild (Skolverket, 2017, s. 28). Genom att i undervisningen läsa om 

karaktärerna, deras tankar, känslor och ageranden, menar jag att det finns möjlighet för 

diskussioner kring detta ämne. Då flera av karaktärerna både agerar på ett sådant sätt som kan 

betraktas som moraliskt rätt eller fel kan detta användas som utgångspunkt för dessa 

diskussioner. Mer erfarna elever kan även diskutera vilka moraliska budskap de tror 

författaren vill förmedla, och med vilka litterära och konstnärliga grepp som de tror författare 

och illustratör använt för detta ändamål. 

 

Skildringen av skuld och skuldkänslor i de aktuella bilderböckerna kan väcka etiska frågor 

hos läsaren. För elever finns här möjlighet att diskutera dessa situationer och reflektera över 

vad som exempelvis är rätt och fel beteende, och varför de tycker så. Eleverna kan även 

reflektera över varför karaktärerna känner och agerar som de gör. Varför tror de Alfons slår 

lillkillen trots att han vet att det är fel? Varför får Inga skuldkänslor trots att hon inte bär 

skulden för hennes föräldrars separation? Olika perspektiv och synvinklar kan lyftas och leda 

till givande samtal om bland annat skuld och skuldkänslor. Vad som kan uppfattas som rätt 

och fel är inte alltid självklart, och kan uppfattas som problematiskt då det uppstår en konflikt 

mellan moralen och det egna intresset.  

 

Karaktärerna i de aktuella bilderböckerna skulle kunna verka som moraliska förebilder för 

läsaren. Karaktärernas tankar om vad som är rätt och fel, kan ge eleven möjlighet att utveckla 

sin egna moraliska ”kompass”. Solvej bestämmer sig för att lämna tillbaka blomman som hon 

tog. Lola berättar till slut sanningen om raketen istället för att skylla ifrån sig på någon annan 

och blir då förlåten av sin bror. Genom att läsa om hur karaktärerna i bilderboken löser 
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situationen får barnet möjlighet att utveckla sin egen förmåga och sina strategier för att 

hantera liknande situationer i framtiden. Alla de aktuella bilderböckerna hade en lyckligt slut. 

Budskapet till läsaren skulle därför kunna vara att om du gör det som är moraliskt rätt så 

ordnar sig situationen igen.  

Avslutande	reflektioner	
Vid genomförandet av denna uppsats har jag kunnat konstatera att det verkar finns ett 

begränsat forskningsfält om skuld och skuldkänslor som motiv i bilderboken. Vad orsakerna 

till detta skulle kunna vara väljer jag att inte spekulera i, men jag har även kunnat konstatera 

att det finns en större mängd forskning kring andra motiv i bilderboken, som exempelvis 

mobbning, döden och skilsmässor. Jag menar att det även finns ett behov av mer forskning 

kring motivet skuld och skuldkänslor i bilderboken, för att dessa på ett medvetet sätt ska 

kunna användas av lärare i undervisningen. Det finns även ett behov av forskning som 

undersöker användningen av dessa bilderböcker i praktiken. För denna uppsats har fokus legat 

på att undersöka hur motivet skuld och skuldkänslor skildras i bilderboken. Resultatet av 

denna analys berättar egentligen lite om bilderbokens användning i undervisning, och därför 

har mina slutsatser kring detta varit av ett mer diskuterande slag.  

 

Jag vill även avsluta uppsatsen med några egna reflektioner kring undervisning där olika 

känslor och känslouttryck belyses. När jag tänker tillbaka på min egen barndom associeras de 

flesta av mina minnen med känslor. Än idag kommer jag ihåg ”pirret” i magen vid 

skolavslutningen, jag kommer ihåg den skamsna och oroliga känslan efter att jag bråkat med 

min bästa vän, och jag kommer väl ihåg de skuldkänslor jag upplevde under mina föräldrars 

separation. Känslor är en stor del av varje människas liv, vare sig vi reflekterar över dem eller 

inte. De är naturliga, och därför måste vi förmedla till elever att det är tillåtet att känna och att 

visa sina känslor för andra, istället för att hålla alla känslor inom sig. Att främja ett 

accepterande klassrumsklimat där elever vågar prata om deras tankar och känslor torde vara 

en ambition för alla lärare, för att därigenom även främja medmänsklighet och förståelse för 

andra människor. Jag menar att elever utifrån bilderböcker kan samtala om känslor under 

trygga omständigheter. Då samtalen kretsar kring bilderbokens karaktärer, riskerar de inte 

själva att bli utelämnade, men kanske kan de under dessa samtal även förstå sig själva och 

sina egna känslor bättre. 
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