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Abstract 

This study includes an analysis of a limited number of images from today (1999-2016), to see 

which family constellations are represented in them. The purpose of the study is to see which 

family constellations children in pre-school age can identify with. Narratological method is 

what I have used in this study, which I based on Nikolajevas (2000) and Kårelands (2015) 

books with their theories and concepts of picture books. In addition, I have also used a norm-

critical perspective to see what standards are reflected in children´s literature. In the research 

overview, previous research has been described, where Gallo (1997) argues that single 

families have increased, which shows a change in children´s literature and the nuclear family 

reduced their representation in picture books. My studies results show further change in 

children´s litterature, where there are still more representations of family constellations in the 

present time compared to Gallo. My conclusion from this study is that there are several family 

constellations in picture books that children can identify with, given the community´s 

developed family constellations.  
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Sammanfattning 

Denna studie innefattar en analys av ett begränsat antal bilderböcker från nutid (1999-2016), 

för att se vilka familjekonstellationer som representeras i dem. Syftet med studien är att se 

vilka familjekonstellationer som barn i förskoleåldern kan identifiera sig med. Narratologisk 

metod är det som jag har använt i denna studie där jag utgår ifrån Nikolajevas (2000) och 

Kårelands (2015) böcker med deras teorier och begrepp om bilderböcker. Därtill jag har även 

använt mig av normkritiskt perspektiv för att se vilka normer som speglas i barnlitteraturen. I 

Forskningsöversikten finns tidigare forskning beskriven, där Gallo (1997) menar att 

singelfamiljerna ökat, vilket visar en förändring i barnlitteraturen och att kärnfamiljen minskat 

sin representation i bilderböcker. Min studies resultat visar ytterligare förändring i 

barnlitteraturen, där det finns än fler representationer av familjekonstellationer i nutid jämfört 

med Gallo. Min slutsats från studien är att det finns flera olika familjekonstellationer i 

bilderböcker som barn kan identifiera sig med, med tanke på samhällets utvecklade 

familjekonstellationer.   

 

Nyckelord 

Bilderboksanalys, narratologi, familjekonstellationer, identitet, förskola. 
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Inledning med syfte och frågeställningar 
Ensamstående mamma med gemensam vårdnad om två pojkar, det är mitt liv. Det blir inte 

alltid som man tänkt sig, men jag har märkt att detta med olika familjekonstellationer i dagens 

samhälle inte är så sällsynt. Nu för tiden upplever jag att det är vanligare att folk separerar och 

lever som ensamstående med sina barn eller bildar nya bonusfamiljer. Bonusfamiljer innebär 

familjer som bildas där det kan bli till exempel bonusbarn eller bonuspappa, som inte har 

blodsband. På tv och Netflix (Netflix Sverige, u.å.), som är en streamningstjänst, finns till och 

med en serie som heter Bonusfamiljen som visar olika sidor av hur det är att vara inkluderad i 

en bonusfamilj. Ytterligare så finns det HBTQ-personer som identifierar sig som 

homosexuella, bisexuella, trans- eller queerpersoner i familjekonstellationer i dagens 

samhälle.  

 

Skolverket (2010, s.26) beskriver hur den globala samhällsutvecklingen har förändrat 

familjelivet och hur begreppet familj har fått en ändrad innebörd. De flesta barn, 70 %, bor 

fortfarande i en kärnfamilj och kärnfamiljen är den som lever kvar i människors tanke om hur 

idealfamiljen ska se ut. De menar även att det behövs tänkas mer öppet om begreppet familj 

eftersom det finns belägg om att barn har olika hemmiljöer. I förskolans läroplan (Skolverket, 

2016, s.9) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och 

känner sig trygg i den. Det står även beskrivet hur förskolan ska ta hänsyn till olika 

livsmiljöer och att barnen med sina erfarenheter söker förståelse för att kunna skapa 

sammanhang och mening med stöttning av de vuxna (Skolverket, 2016, s. 6). Jag menar att 

livsmiljöer kan kopplas samman med familjekonstellationer och att läsa böcker med olika 

familjekonstellationer blir en stöttning som kan skapa sammanhang för barnen. Därav vill jag 

bidra med en mindre undersökning om böcker som är avsedda för barn i förskoleåldern.  

 

För att kunna stötta barn i deras identitetsutveckling har jag undersökt vilka 

familjekonstellationer som representeras i ett urval av böcker avsedda för barn i 

förskoleåldern. 
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För att uppfylla mitt syfte så har jag utgått ifrån dessa frågor: 

ñ Vilka familjekonstellationer representeras i ett urval av böcker med mänskliga 

karaktärer? 

ñ Hur framställs olika familjekonstellationer? 

ñ På vilket sätt kan barn stärka sin identitet genom bilderböcker?  

 

Forskningsöversikt 
Här kommer jag redogöra för tidigare forskning som berör mitt område.  

 

I Heggestads (2013, s.224) uppsats beskriver hon bilderböcker som ifrågasätter heteronormen 

genom att visa olika samlevnadsformer samt alternativa sexuella eller genusrelaterade 

identiteter som publicerats i Sverige mellan 1999-2013. 1999 var året som de första 

bilderböckerna publicerades där barn bor med vuxna som har samma kön, vilket innebär ett 

nytt tema som visats i bilderböckerna. Den ena boken som publicerades 1999 är Malins 

mamma gifter sig med Lisa, som är en bok jag använder i min studie. Heggestad (2013, s.226) 

beskriver att Malin bor i en så fyrklöverfamilj, som innebär att barnet har två biologiska 

föräldrar där båda är tillsammans med någon av samma kön. Heggestad (2013, s.234) menar 

att de böcker som skildrar familjer där föräldrarna är tillsammans med någon av samma kön 

så beskrivs familjen precis som vilken familj som helst. Hon menar även att många 

regnbågsfamiljer visar lycka och kärlek och en okomplicerad värld i bilderböcker, medan 

heterosexuella familjer verkar mer problematiska (2013, s.235).  

 

Heggestad (2013, s.237-238) beskriver även det finns könsöverskridande barn i bilderböcker 

där till exempel Lill-Zlatan finns representerad som pojkflicka. Lill-Zlatan är en flicka som 

älskar att spela fotboll och kallas Lill-Zlatan, eftersom Zlatan är ett fotbollsproffs i Sverige. 

Flickans riktiga namn presenteras längre in i boken. Pojkflickan har funnits ett tag i 

litteraturen, men nu används även flickpojken även fast begreppet inte finns med i SAOB. 

Kenta som älskar att leka med barbisar är ett exempel på flickpojke, där en pojke gör saker 

som oftast ses flickaktiga. Heggestad (2013, s.239) beskriver även det könsneutrala barnet 
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som förekommer i den senaste tidens litteratur, där syftet verkar vara att ifrågasätta 

könsstereotyper och få ett vidgat genusbegrepp. Hon kallar barnen unikaraktärer, där det inte 

framgår om barnet är en pojke eller flicka. Heggestad (2013, s.246) beskriver att 

bilderböckerna har den traditionella kärnfamiljen som modell, där de vuxna gör val angående 

parter. Hon menar att i bilderböcker ses en större utsträckning av queertema för barn, än dock 

med en försiktighet.    

 

I Gallos (1997, s.20) avhandling har hon undersökt om familjestrukturen har ändrats från 

olika tidsperioder i realistiska böcker för barn mellan åtta och tolv år. Hon menar att det finns 

belägg för att familjestrukturen har ändrats sedan 1960 i USA. I avhandlingen beskrivs hur 

hon gjorde innehållsanalyser på 35 böcker som var publicerade år 1955 till 1970, samt 35 

böcker som istället var publicerade mellan år 1980 till 1995. Med innehållsanalysen gjorde 

hon koder för att se vad som förekom och visade i resultat av tabeller för att kunna se vilka 

typer av familjer som representerades i båda tidsperioderna (Gallo, 1997, s.10). De resultat 

som kom fram var att den traditionella familjen som representerades hade minskat medan 

familjer med en vårdnadshavare istället hade ökat. Däremot var det fortfarande flest 

biologiska barn som representerades, om än färre barn än tidigare. I de böckerna från tidigare 

år som representerade ensamstående vårdnadshavare var det på grund av dödsfall som 

vårdnadshavaren var ensamstående i familjen. Böckerna från senare tid som representerade 

ensamstående vårdnadshavare hade istället skiljt sig från sin make/maka (Gallo, 1997, s.11).  

 

Adam, Barrat-Pugh och Haig (2017, s.88) beskriver i sin vetenskapliga artikel från Australien 

hur de har gjort undersökningar på vilka raser som presenteras i barnböcker, och med ras i 

denna undersökning så menar de baserat på färg. Jag gör en egen översättning och kommer 

benämna ordet dagcenter som platsen de har gjort sin forskning på. Benämningen dagcenter 

kan ses någorlunda likvärdigt med Sveriges förskola, då det är en plats som barn vistas flera 

timmar på under dagtid. Adam et al (2017, s.89) beskriver att det finns studier som visar att 

inkluderande mångfald stödjer barns lärande och utveckling och stärker barnens identitet och 

tillhörighet. Vidare beskrivs att när barnens representation är otillgänglig så kan känslor av 

uteslutning uppstå vilket kan leda vidare till konsekvenser som dåligt självförtroende, svag 

identitetskänsla och sämre prestation vid kunskapsskapande.  
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Undersökningarna som Adam et al (2017, s.90) gjorde utgick ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv med hjälp av kvalitativ metodik där de fick göra flera urval, bland annat vilka 

dagcenter för att nå en bredd med olika status och en viss procentuell andel som talade annat 

språk än engelska. De undersökte deltagarnas erfarenheter för att fånga en verklighetsversion. 

Detta gjorde de genom att samla in olika empiriska material och genom en tolkningsanalys 

med både induktiv och deduktiv logik blev det möjligt att se olika mönster och kategorier. 

Adam et al (2017, s.91) samlade in data både genom intervju, observation och 

dokumentinsamling för att öka pålitligheten genom triangulering. I dokumentinsamlingen 

samlade de in barnlitteratur och gjorde kvalitativa innehållsanalyser för att se den subjektiva 

tolkningen av innehållet genom att kunna identifiera teman och mönster i kodningen av 

barnlitteratur. De startade med att samla in empiri av böckerna för att sedan observera och 

intervjua pedagogerna angående när och hur de använde böckerna. I analysen av 

barnlitteraturen kategoriserades olika raser. I analysen (Adam et al, 2017, s.92) fann de att det 

var en begränsad representation av raser i barnlitteraturen på dagcentren. Adam et al (2017, 

s.95) menar att med en begränsad barnlitteratur kan det leda till ojämlika resultat från barn 

med orepresenterad ras jämfört med en dominerande ras, både i lärande, identitetsutveckling 

och att kunna socialisera sig. 

  

Teori och metod  
I Edwards (2008) bok beskriver hon sjutton skäl för barnboken som Barnboksakademin har 

tagit fram. På den elfte punkten kan vi läsa ”Boken hjälper oss att förstå oss själva. Det stärker 

vår självkänsla att upptäcka att det finns andra som tänker och känner likadant som vi.”(s.15). 

Edwards (2008, s.22-23) menar att användning av litteratur kan stötta barn i deras emotionella 

och sociala utveckling. Till exempel kan barn genom litteraturen upptäcka att det är andra 

som kan känna sig arga, ledsna eller rädda och med det stärka självkänslan. Genom att 

bilderböcker kan ta ett barnperspektiv angående till exempel skilsmässa eller andra 

svårigheter kan läsningen vara en möjlighet till att bearbeta känslor. 

 

Det är skillnad mellan barns perspektiv och barnperspektiv. Svenning (2011, s.46-47) 

beskriver hur vi människor samlar vår kunskap, erfarenheter, tankar och känslor som ett filter 
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för världen. Filtret blir vårt perspektiv, och det är ständigt under förändring eftersom vi får 

nya intryck hela tiden. Hur vi ser på barn blir vårt barnperspektiv, så som vi tror att de flesta 

barn tycker och tänker. Barnets perspektiv blir något annat, för vi kan inte gå in i barn och 

veta precis vad det enskilda barnet tänker. Däremot kan vi försöka att i görligaste mån förstå 

barnets perspektiv genom att lyssna på vad barnet säger och försöka förstå hens upplevelser, 

tankar och känslor. 

 

Normkritik 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s.4-5) står det skrivet hur förskolan ska förankra de 

mänskliga rättigheterna för barnen, så att varje barn ska få känna sitt egenvärde. De vuxna ska 

bemöta pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt och motverka traditionella könsroller. De ska 

ge pojkar och flickor lika stort inflytande i verksamheten utan begränsningar av stereotypa 

könsroller. Hur kan man motverka de traditionella könsrollerna då? Genom att vara 

normkritisk är ett sätt menar jag. Hellman (2013, s.30-31) beskriver normer som en process 

beroende av makt. Ett sätt att se på världen innebär att andra sätt att se utesluts, eller att något 

ses som normalt, medan något annat ses onormalt. I Hellmans (2013, s.9) studie om hur 

normer skapas av barn på förskolan såg hon att ålder hade större roll än kön. Normerna som 

skapades på förskolan handlade om ålder, kön, flickaktigt, pojkaktigt samt status och vänskap. 

Även om förskolan ska motverka traditionella könsroller så finns det olika makter i samhället 

som till exempel media, reklam och leksaker som betonar uppdelningen mellan pojkar och 

flickor. Begreppet normkritik beskriver Hellman så här: 

 

Begreppet använts på så vis för att undersöka hur olika normer samverkar och skapar 

maktobalanser i pedagogiska sammanhang. Ordet kritik ska i detta sammanhang inte 

förstås som att det finns kritik mot normer i allmänhet, utan att man granskar 

processer där normer, och de subjektspositioner som skapas genom dessa, görs 

önskvärda/icke önskvärda (Hellman, 2013, s.32). 
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Hellman (2013, s.146) beskriver att det är de vuxnas ansvar att granska normer och se vilka 

subjektspositioner som skapas. Genom ett normkritiskt arbete underlättar det för barn att bli 

inkluderade i den sociala gemenskapen, och det vidgar också ramarna och normaliteten.  

 

Narratologi 
Narratologi innebär hur en berättelses form och struktur studeras enligt Kåreland (2015, 

s.132). Det är en metod som används för att studera berättandets mönster, principer och det 

underliggande som finns i texten. Hallberg (2008, s.9) beskriver att det narratalogiska ses med 

en holistisk syn där bilderbokens text och bild samverkar. Här kommer jag presentera en del 

begrepp och teorier från Nikloajeva och Kåreland som utgår ifrån narratologi, som jag sen 

kommer använda i min analys av de bilderböcker jag har valt ut. Dessa teorier och begrepp 

blir mina redskap tillsammans med mina erfarenheter när jag tolkar bilderböckerna i analysen.  

 

Nikolajeva (2000, s.14) menar att det finns få studier som behandlar hur text och bild förhåller 

sig i barnböcker. Istället behandlar de hur bilderböcker kan användas i pedagogiskt syfte, till 

exempel socialisering. Vidare finns det undersökningar med en litteraturvetenskaplig 

inriktning där motiv, budskap, genus eller liknande studeras. Ofta ignoreras bilderna i 

böckerna och bara anses att de är dekorativa, eller att de studeras bild och text för sig. 

Vardagsberättelser menar Nikolajeva (2000, s.53) är en genre som finns i bilderböcker och 

beskriver olika situationer i barns liv, till exempel att klä på sig kläder, borsta tänderna eller 

potträning. Vardagsberättelser har ofta en didaktisk underton, de kan till exempel handla om 

att inte leka med tändstickor eller om barn som inte äter upp sin mat.  

  

Nikolajeva (2000, s.140-141) beskriver bilderbokens personskildring som både bredare och 

mer begränsad jämfört med en roman. Med bilder kan den yttre beskrivningen av en person 

bli tydligare och kan då utelämnas i texten. Text och bild kallas symmetrisk ifall både text och 

bild beskriver samma sak, eller förstärker varandra. Om text och bild inte stämmer överens 

med varandra så kan det bli förvirrande för läsaren. Med andra ord så är en bild omedelbar, 

medan en text behöver en paus med reflekterande. Nikolajeva (2000, s.142-143) beskriver hur 

bilden i en personskildring blir begränsad. Till exempel så kan inte en bild tala om för oss vad 

personen heter, däremot kan vi se om det är en människa eller ett djur. Vi kan inte heller se 
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vilken ålder det är på personen eller vilket kön, däremot kan vi försöka gissa oss till med 

visuella stereotyper vi har, till exempel pojkar med kort hår och byxor, medan flickor har 

långt hår och klänning. Eller att mammor oftast har rundare kroppsform, eller pappor har 

skägg. Sen kan vi inte heller se på bilden vilka relationer personerna har, till exempel om det 

är en förälder som håller i sitt barn eller om det är någon annan. Nikolajeva (2000, s. 144-145) 

beskriver även hur bilden har potential gentemot texten. Till exempel nämner hon en 

bilderbok som på bilderna visar att det är åsnor, men i texten låter det som om det vore en 

pojke, som gjorde vanliga människosaker. Med detta menar författaren att en kompensatorisk 

funktion är bättre så att de parallella uttryckssätten synliggörs, vilket menas att texten 

beskriver figuren som ett djur, men bilden visar även att katten Findus har byxor. Medan en 

beskrivning att till exempel en jacka är blå, vilket syns på varje bild tycker hon är slöseri med 

konstnärliga medel eftersom orden dubblerar något som bilden är bra på.  

 

När Kåreland (2015, s.136-137) beskriver barnbokens karaktärer menar hon att det finns både 

huvud- och bipersoner i böckerna. Det är inte alltid att självklart vem som är huvudpersonen, 

men ofta ger titeln på boken en ledtråd då den ofta innehåller ett namn. Hon beskriver även att 

det finns kollektiva huvudpersoner, till exempel en familj eller en skolklass. Vanligast är dock 

den individuella huvudpersonen, som då ger författaren möjlighet att fördjupa beskrivningen 

av karaktären menar Kåreland.  

 

Nikolajeva (2000, s.190) menar att det är få bilderboksförfattare som är medvetna om vilka 

problem jag-formen innebär. Hon menar även att jag-formen används allt oftare, samtidigt 

som det finns empiriska studier som visar att små barn inte har ett ännu utvecklat begrepp om 

vad ett ”jag” är för någonting. Till exempel trodde ett barn i sexårsåldern att uppläsaren var 

”jag” som var med om händelsen som stod i boken. Nikolajeva (2000, s.192) menar att med 

en jag-berättare kan det hindra läsaren från att identifiera sig med denne.  

Kåreland (2015, s.139-141) beskriver hur den verkliga författaren och den fiktiva textens 

berättare bör skiljas på. Berättaren kan vara en jag-berättare eller en berättare i tredje person, 

den kan vara synlig eller osynlig. Det kan även finnas flera berättare. Kåreland skriver, likt 

Nikolajeva, att jag-berättandet har ökat och blivit allt vanligare. Kåreland beskriver att en 

sådan berättare inte har samma överblick som en allvetande berättare. Hon beskriver att i 

äldre barnböcker finns ofta en allvetande berättare, till exempel Astrid Lindgren som förklarar 
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vad ett fattighus är för någonting i Emil i Lönneberga. Vidare menar Kåreland att om jag-

berättaren är ung så är erfarenheterna begränsade och även den språkliga uttrycksförmågan. 

Detta innebär ett enklare språk, menar Kåreland, som dock kan bidra med en charm och skapa 

en närmare relation till den unge läsaren, som då lättare kan identifiera sig med berättelsens 

karaktärer. Här ser jag att Kåreland och Nikolajevas åsikter om barnets identifikation med 

karaktärer i jag-berättande skiljer sig genom att Kåreland menar att barn kan lättare identifiera 

sig, medan Nikolajeva hävdar tvärtom.  

 

Nikolajeva (2004, s.16) menar att maktförhållande är allra tydligast i barnlitteratur. I flera 

århundranden har barnlitteratur använts till att fostra och socialisera en viss samhällsgrupp. 

Hon menar att ur maktsynpunkt är barnlitteraturen en kommunikationsform skapad för de 

maktlösa av makthavarna. Nikolajeva (2004, s.66-67) beskriver att varje bok har ett 

huvudmotiv eller med andra ord ett tema. Det finns både huvudmotiv och bimotiv i böcker, 

dessa kan vara explicita som innebär att de är öppna och klara. Men det finns även implicita 

motiv i böcker som är mer dolda och underförstådda. Författaren menar att det vanligaste 

motivet i barnlitteratur troligen är sökandet. Med sökandet menar hon förutom sökandet efter 

saker även identitetssökandet. Även Kåreland (2015, s.122-123) beskriver att det finns motiv 

och bimotiv i barnlitteraturen, till exempel vänskap, kärlek, mobbning och strid. Hon menar 

även att många motiv återkommer i barnlitteraturen, till exempel resan, sökandet och 

vandringen, där en huvudperson lämnar hemmet för att ge sig ut på äventyr innan hen 

återvänder hem igen. Sökandet beskriver hon kan vara både konkret och symboliskt, till 

exempel sökandet efter skatter eller sin identitet, vilket betyder att både Nikolajeva och 

Kåreland beskriver att sökande skildras i barnlitteratur.  

 

Kåreland (2015, s.126-127) beskriver att i senare tids barnlitteratur så skildras ofta det 

kompetenta barnet. Det finns bland annat böcker där de vuxna abdikerat från sin vuxenroll, 

medan barnet står för förnuft och ansvar. Detta innebär att det mer sällan finns föräldrar som 

förebilder menar Kåreland. Intertextualitet beskriver Kåreland (2015, s.146) är något som 

uppkommer i både vuxen- och barnlitteratur. Det innebär anspelningar och citat från andra 

verk, antingen dolda eller öppna. Det kan både vara författare eller konstnärer som använder 

sitt egna verk på olika sätt i nyare verk, eller klassiska verk som finns med i nyare verk. 
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Materialpresentation   

Eftersom tiden är begränsad i detta examensarbete kommer jag göra ett urval av fyra böcker 

inom barnlitteratur. Böckerna har jag valt ut med hjälp av en bibliotekarie, som har stor 

kunskap av spektrumet av familjekonstellationer i bilderböcker. Böckerna som är utvalda är 

riktade mot barn i förskoleålder, och då biblioteket och förskolorna har samarbete så finns 

dessa böcker periodvis på förskolorna. Bilderböckerna har ett visst kriterium som jag valt ut, 

dels att karaktärerna ska vara människor och att böckerna inte ska vara äldre än 10 år.  

 

Malins mamma gifter sig med Lisa av Anette Lundborg och Mimmi Tollerup-Grkovic 

(1999). 

Boken handlar om Malin som är fem år. Malin lever tillsammans med sin mamma Siv och 

Lisa som Siv ska gifta sig med. Malin brukar vanligtvis vara på dagis, men hon ska få följa 

med till stadshuset där mamma och Lisa ska gifta sig. När de ska åka iväg är det Malins pappa 

och hans pojkvän Niklas som hämtar upp dem. De ska även vara med på bröllopet och festen. 

Malin tycker att det är spöklikt inne i stadshuset och vill att vigseln ska vara snabbt 

överstökad. På natten efter bröllopet och festen berättar Lisa för Malin att det växer en bebis i 

Lisas mage och Malin blir jätteglad. När det har blivit sommar så har Lisas mage växt. Malin, 

hennes mamma och Lisa är på Gotland och städar och gör i ordning för att Malins pappa och 

Niklas ska komma och hälsa på. När de är på stranden frågar Malin sin mamma om hur hon 

blev till och får svaret att det var frön från hennes pappa som kom in i mammas mage. När 

sen pappa och Niklas kommer så frågar Malin om pappa gett frön till Lisa också. Men det är 

Niklas som gett frön till Lisa, för han vill också bli pappa.  

 

Veckan före barnbidraget av Elin Johansson och Ellen Ekman (2016). 

Denna bok handlar om ett barn och dennes mamma och hur de hanterar veckodagarna en hel 

vecka innan barnbidraget kommer. På måndagen äter de ”Enveckakvartillbarnbidragetsoppa” 

(Johansson et al, 2016, s.1) som mamman säger till barnet. På tisdagen gör mamman 

hemmabadhus när barnet önskar att gå till badhuset, eftersom det var så länge sedan de var 

där. På onsdagen äter de korv och makaroner, fast utan korv då den glömdes kvar i butiken. 
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På torsdagen är det utflykt för barnet, då får hen med sig stövlar som mamman tejpat med 

silvertejp för att klara dagen. Fröken lånar ut ett par lånestövlar och säger till barnet att de får 

skaffa nya stövlar. På torsdagen går mamman och barnet även till biblioteket för att låna 

böcker som är gratis, istället för att gå på bio som barnet hellre önskat. På fredagen är 

bensinen slut, så de får cykla till mormor. Klockan blir då så mycket att de får sova över hos 

mormor. På lördagen har mamman och barnet skattjakt genom att leta pengar i fickor innan de 

kan gå till affären. På söndagen när de lägger sig så räknar de upp vad som ska köpas dagen 

därpå, barnbidragsmåndag.  

 

Vitello får en bonuspappa av Kim Fupz Aakeson och Niels Bo Bojensen (2016).  

Denna bok handlar om hur Vitello möter sin bonuspappa. Det startar med att Vitello är i luven 

med några barn och Vitello kastar en sten, som råkar hamna i en mans fönster. Mannen 

kommer ut och ruskar om Vitello och frågar vart hans mamma och pappa finns, då de ska få 

betala fönstret. Vitello svarar då att hans pappa arbetar för Gud. Istället går de till hem till 

Mamsen. Mamsen frågar vad som har hänt, och säger att det inte är så lätt att uppfostra ett 

barn själv. Mannen börjar låta vänligare på rösten och säger att han förstår att Vitello inte 

gjorde det med mening. Dagen därpå sjunger Mamsen medan hon gör mat och säger till 

Vitello att de ska få besök på middag. Det är mannen med fönstret som kommer på besök, 

Greger hette han. När Vitello träffar sin tjej Kamma så förklarar hon att han fått en 

bonuspappa. Vitello vill inte ha en bonuspappa, men Kamma förklarar att det bestämmer inte 

barn. Efter att Kamma träffat Greger så tycker hon att han är gullig och har en fin sportbil. 

Vitello säger att han redan har en pappa – en superängelpappa. Kamma förklarar att honom 

har Vitello kvar också, för man kan ha två pappor. Hon förklarar även att bonuspappor ger 

presenter på julafton och födelsedagar. 

 

Kråkes förskola av Marie Bosson Rydell och Jessica Lindholm (2007). 

Boken handlar om Kråke som går till förskolan med sina systrar, och idag är det dagen som 

den minsta systern, Lovisa, gör sin första riktiga dag på förskolan. Det är mamma som följer 
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med dem till förskolan innan hon ska till jobbet. Kråke hjälper sin syster att hänga upp jackan 

på hennes plats. På förskolan möter de Annika som arbetar där och säger att de ska gå in och 

leka. Vidare har de samling där de sjunger och Annika spelar även gitarr. Barnen leker även i 

lekrummet och bygger med klossar. Därefter är de ute och Annika får hjälpa Lovisa att gunga 

på, medan de andra kan gunga på själva. När de går in igen är det dags för lunchen som består 

av fisk, potatis och ärtor. Efter att de har ätit är det dags för Lovisa att sova. Hon får sin filt 

och sitt gosedjur och somnar i vagnen medan de lite större barnen lyssnar på en saga. När 

vilan är slut målar de ända tills pappa kommer för att hämta barnen. Då var Lovisas första dag 

på förskolan slut och de vinkar och säger tack för idag.  
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Analys 

Malins mamma gifter sig med Lisa 
På baksidan av denna bok har Barbro Westerholm, riksdagsledamot och ordförande i Partner-

skapskommittén skrivit några rader  

 

Det är i barndomen myter, fördomar och beteenden grundläggs. Därför är det nöd-

vändigt att barn får möta olika miljöer och olika sätt att leva i litteraturen. Det vik-

tiga är friheten att leva som man själv vill så länge man inte skadar någon annan. 

Den här boken är betydelsefull för att den på ett okonstlat sätt skildrar att familjer 

kan se olika ut. Det är fullt naturligt att som här växa upp med mamma Siv och 

hennes fru Lisa. Och att pappa och Niklas kommer till bröllopet. Huvudsaken är att 

tillvaron präglas av kärlek, trygghet och omtanke och – lite spänning (Lundborg & 

Tollerup-Grkovic, 1999, baksidan). 

 

Denna text visar en normkritisk bilderbok, där normerna vidgas på ett sätt som är positivt med 

kärlek och trygghet. Detta är en av de första bilderböcker som skildrar en familj där de vuxna 

är samkönade, som tidigare beskrivits från Heggestad (2013, s.224). På det andra uppslaget i 

boken står det i texten att Malin är fem år och att hon brukar vara på dagis (Lundborg & Tol-

lerup-Grkovic, 1999, s.2)1. Bilderboken är ifrån 1999, ett år efter att läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) uppkom och skulle höja kompetensen och göra förskolan mer likvärdig för 

alla barn. Det var även då benämningen förskola började användas till vardags, men fortfa-

rande hörs ordet dagis någon gång då och då. Det kan ta tid att börja använda rätt benämning, 

och därför står det dagis i den här bilderboken. I texten står det att Siv och Lisa ska gifta sig i 

Stadshuset och att de är pirriga, vimsiga och nervösa.   

                                                
1 Bilderboken är opaginerad, men sidor anges ändå räknat från bokens början. Fortsättningsvis 
anges enbart sidnumrering för primärmaterialet inom respektive analys.  
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Bilden visar att Siv sprayar hårspray med den ena handen åt fel håll istället för på håret där 

det ska vara. Hon målar även läpparna med den andra handen, samtidigt som hon välter ut en 

kaffekopp som står på golvet med sin sko. Detta visar att text och bild har en kompensatorisk 

funktion som Nikolajeva (2000, s.145) beskriver. Bilden förtydligar vad som händer utöver 

texten och ger ett större sammanhang för läsaren. Bilden ser ut att vara handmålad, där illust-

ratören först skissat med blyerts och sen lagt till färg. Bilden visar även Lisa som försöker ta 

på sig sina strumpbyxor medan en gris biter i strumporna, vilket ger en komisk bild när en 

gris sliter i strumpbyxorna. På bilden står Malin och knyter i sitt gröna hårband som matchar 

till klänningen hon har på sig. Hon ler på bilden, vilket tyder på att hon är nöjd med situation-

en. I det stora hela på bilden så ser Malin lugn ut medan hennes mamma och Siv råkar ut för 

tokigheter. Eftersom Malin upplevs ha kontroll på situationen medan Siv och Lisa inte har det 

blir Malin det kompetenta barnet som tidigare beskrivits från Kåreland (2015, s.126).    

 

På en bild (s.5) står Malin och håller i någons hand samtidigt som hon håller en bukett blom-

mor och grisen med den andra handen. Texten beskriver att Malin håller i pappas hand och att 

hon känner sig som en liten myra samt att det ser spöklikt ut där inne. På bilden är de vuxna 

målade med en transparens i färgen och deras huvuden är inte med i bilden, men det går att 

tyda att bland annat mamman står i närheten, då klänningen syns även fast det är en transpa-

rens i färgen. De flesta kommer nog ihåg och känner nog igen sig i skräcken att vara liten 

jämfört med andra runt omkring och då få hålla hårt i sin förälders eller vårdnadshavares hand 
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som trygghet. På denna bild skulle grisen kunna vara ett gosedjur, vilket är vanligare att barn 

bär med sig än att en gris är med inne i stadshuset, men i resten av boken gör grisen saker 

vilket betyder att den lever.  

 

På nästa uppslag (s.6-7) sker vigseln där Lisa och Siv ska byta ringar med varandra och ge 

varandra en kyss. Mamman har en knälång gul klänning medan Lisa har en röd långkjol med 

vit blus. De bär alltså inte någon klassisk bröllopsklänning, men de har kläder som kan tolkas 

kvinnliga. Även här syns en transparens i bilderna som bidrar till att läsarens fokus hamnar 

där bilden är som skarpast. I texten står det att Malin ser en tår på mammas kind och att hon 

funderar på om mamma också tycker att det är spöklikt där de är. Många barn är inte vana att 

se vuxna gråta och att det finns olika sorters gråt. I ett vuxenperspektiv är mamman rörd till 

tårar, medan ett barns perspektiv mycket väl kan vara att de tänker att mamman tycker det är 

spöklikt. Texten beskriver även att Malin vill att de ska vara färdiga snart, dels för att det är 

läskigt med också för att hon är jättekissnödig. På bilden sitter Malin med benen i kors precis 

som barn gör för att kisset inte ska komma ut. Bredvid Malin sitter två män, klassiskt avbil-

dade med kavaj och den ena mannen bär mustasch. Det är Malins pappa och Niklas, vilket 

visas på andra bilder i boken där deras namn till samma gestalter förstärker att det är just dem. 

Malins mungipor pekar nedåt och ögonen uppåt vilket tolkas att hon är uttråkad och vill däri-

från. 

 

Därefter är festen på ett uppslag (s.8-9) där bilden visar människor som dansar, äter och ler, 

en hund som ylar bredvid en man som spelar dragspel, samt grisen som står och tittar på en 

tårtbit. I texten beskrivs att det är ett stort kalas och i bilden syns flera människor i bakgrun-

den som är mer transparenta än de i förgrunden. Texten beskriver även hur mormor har med 

sig tårta och farfar har med sig en stor godispåse, detta visar på att de har accepterat familje-

konstellationen eftersom de är med på festen, vilket är positivt speciellt i Malins anda, då de 

är ett par vuxna förebilder som hon kan se upp till och lära tillsammans med. Det finns famil-

jer i samhället där några har sagt upp kontakten när de tycker olika, vilket är negativt när de 

inte kan uppleva och hjälpa varandra med saker tillsammans. På bilden syns ett barn titta fram 

under duken och grisen som ser ut att spana in tårtbiten, precis som att han vill gå och äta upp 

den, vilket visar på en humor i bilden. Lisa och Siv dansar och deras munnar ser glada ut, runt 

om dem är blommor i luften. Bilden visar både kärlek, lycka och glädje. Nikolajeva (2000, 
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s.14) menar, som ovan nämnts, att de flesta bilderböcker har ett pedagogiskt syfte, vilket i 

denna bilderbok visar hur en familj se ut istället för en kärnfamilj. Detta blir bilderbokens 

huvudmotiv.  

 

På nästa uppslag (s.10) är det natt och Malin går in till sin mamma och Lisa som ligger i 

sängen tillsammans med grisen, precis som om det vore en katt eller hund. Även här syns 

genom det normkritiska perspektivet där författarna breddar normen genom att välja ett hus-

djur som inte är så vanligt att ha inomhus. I texten säger Malin till Lisa ”Nu är du mammas 

fru, viskar Malin i Lisas öra” (Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999, s.10). Lisa svarar att hon 

är väldigt lycklig och att hon har en hemlighet som Malin ska få berätta för mamma; att det 

växer en bebis i Lisas mage. Malin blir så glad så hon hoppar av glädje. Att Malin blir så glad 

och att hon benämner Lisa med fru visar att Malin är nöjd och lycklig i sin situation, där hon 

värderar både sin mamma och Lisa väldigt högt. En del i att Malin värderar Lisa högt är hon 

gör Malin delaktig genom att det är Malin som ska få berätta hemligheten.  

 

 
 

På några uppslag (s.17) så har det blivit sommar och Lisas mage har växt. I texten står det 

beskrivet att Malin sätter sig hos sin mamma när hon har badat och frågar hur en bebis kom-

mer in i magen. Mamman förklarar att det är små frön från en pappa som simmar in i magen 

och där väntar ett ägg. Malin frågar då om mamma fick frön av pappa, varpå mamman svarar 

att hon fick en hel burk. Detta är ett ytterligare pedagogiskt syfte och bimotiv i boken. Här 

beskrivs hur barn kan bli till och då på konstgjord väg istället för det vanligaste sättet. Det är 

centralt att författarna har valt benämningen frön, vilket många barn kan relatera till genom att 

många barn sår till exempel gräs för att se vad som händer på förskolan eller hemma. Ofta 
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brukar fröet med rätt förutsättningar växa till någonting, och växer gör ju bebisen i magen 

också.  

 

Efter ett par uppslag (s.20) så kommer pappa och Niklas och hälsar på dem. Malin springer 

och kramar pappa och frågar om han gett frön till Lisa också. Men pappa svarar att fröna är 

ifrån Niklas, för han vill också bli pappa, varpå Malin svarar: ” – Va bra!” (s.20). När Malin 

svarar som hon gör visar hon sig positiv till sin position och familjekonstellation, vilket blir 

en positiv bild ur barnets perspektiv. Barn med liknande familjekonstellation kan känna igen 

sig och stärka sin identitet och sitt självförtroende när de läser denna bilderbok. Precis som 

Adam et al (2017, s.95) menar att individers raser/färg bör vara representerade för att stärka 

individen, öka lärandet och socialiseringen så bör individers familjekonstellation finnas repre-

senterad.  

 

 
 

På sista uppslaget (s.22-23) är en bild där de sitter och äter tillsammans, både mamma, Lisa, 

Niklas, pappa med Malin sovandes i knät och grisen sittandes på en pall. I texten står det be-

skrivet hur Malin börjar tänka på att hon ska bli storasyster och att det känns väldigt stort och 

spännande. Människorna på bilden ser glada och nöjda ut precis som vilken familj som helst, 

precis som Heggestad (2013, s.235) beskriver att de flesta regnbågsfamiljerna presenteras. De 

vuxna arbetar för att få en trygg flicka som ska bli storasyster, när de visar att de kan umgås 

och stötta varandra. På sista sidan (s.24) så finns det efterord som beskriver att fler homosex-

uella väljer att skaffa barn och att i Sverige finns ca 40000 barn som har minst en homosexu-

ell förälder. De orden och siffrorna visar vikten av att denna bok numera finns för att barns 

ska kunna känna igen sig i bilderböcker.  
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Veckan före barnbidraget 
På första uppslaget (Johansson & Ekman, 2016, s.1) finns rubriken måndag, vilket ger en för-

ståelse av att varje dag i veckan kommer representeras, med tanke på vad titeln på boken är. 

På bilden sitter ett barn vid köksbordet och tittar på matskålen, mamman har glatt sagt att det 

är ”enveckakvartillbarnbidragetsoppa”(Johansson et al, 2016, s.1). Mamman ler på bilden och 

hennes hittepå-namn är ett försök till att maten ska låta lite roligare och locka barnet att äta av 

soppan. Mamman har på sig blå jeans och en randig grå tröja, vilket upplevs som vanliga var-

dagskläder. Bilderboken är en är vardagsberättelse som jag tidigare beskrivit av Nikolajeva 

(2000, s.53). Barnet håller en panda i knät som är ett gosedjur som många barn brukar an-

vända som trygghetsobjekt.  

 

 På tisdagen (s.3) hittar barnet sina simglasögon under sängen och frågar mamman om de kan 

åka till badhuset. Texten är skriven i jag-form, som om det är barnet som berättar vad som 

sker. Som jag tidigare beskrivit enligt Nikolajeva (2000, s.190) och Kåreland (2015, s.140-

141) så har jag-formen ökat i barnlitteratur, där Nikolajeva menar att det att det är svårt att 

identifiera sig med jag:et, medan Kåreland hävdar tvärtom. Nikolajeva skriver ”Jag säger: mot 

sunt förnuft eftersom alla empiriska studier visar att små barn, som är den tänkta publiken, 

inte har utvecklat ett klart begrepp av ett ”jag” och därför kan ha svårt att identifiera sig med 

det främmande jaget i texten” (Nikolajeva, 2000, s.190). Kåreland beskriver inga studier, där-

emot är hennes bok nyare än Nikolajeva och bör vara mer aktuell. Trots det anser jag precis 

som Nikolajeva att det är en svårighet för barn att identifiera sig med karaktärer i bilderböcker 

som är skrivna i jag-form, eftersom barnet kan tolka den som läser som jaget i boken. Vidare 

på bilden har barnet ganska kort, uppklippt hår, vilket betyder att håret inte är hellångt som 

anses flickaktigt, men inte heller snaggat som anses pojkaktigt i de stereotypa normerna. På 

vissa uppslag har barnet en t-shirt med populärfigurerna Turtles, vilket är mer riktat mot poj-

kar, medan barnet har leopard eller lila byxor/tights som ses mer riktat mot flickor. Grettve 

(2008, s.27-31) beskriver hur kläder blir tecken som bidrar till att säga något om vem barnet 

är. Hon menar även att olika färger ger olika budskap, till exempel vitt visar på oskuld och 

svart kan representera död eller ondska. Grettve (2008, s.36) beskriver också skillnader från 

förr i tiden då kläder visade klasstillhörighet, då kläder var mycket dyrare då än idag. I nutid 

säger inte klädtillgången lite mycket om klasstillhörigheten och kläderna behöver i högre ut-

sträckning förstås och avkodas. Ingenstans i texten står det uttryckt om barnet är en pojke 
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eller flicka och heller inget namn, vilket visar på att författarna inte vill könsbestämma barnet. 

Och eftersom barnet har klädesplagg där ena plagget tolkas åt en flicka och det andra plagget 

tolkas åt en pojke, så bidrar det till att författaren förtydligar att hon inte vill ge barnet ett kön. 

Som tidigare beskrivits från Heggestad (2013, s.239) förekommer det könsneutrala barnet, 

som hon kallar unikaraktär, vilket stämmer överens med barnet i denna bilderbok. 

 

 
 

På nästa uppslag (s.5) ropar mamman på barnet. Hon har fyllt upp den uppblåsbara poolen 

med vatten och säger att det är ett hemmabadhus. I dagens samhälle ska allt se så perfekt ut, 

många kämpar med sina sociala medier för att få de perfekta bilderna av maten, sin inredning 

eller den fina utsikten. Här visar författarna att allt inte är perfekt i vardagen. På bilden finns 

en överfull tvättkorg, kranen droppar, tvålen är kladdig och hyllorna är belamrade med grejer 

och mamman har håriga ben. På bilden finns även produkter som går att tolkas till riktiga va-

ror och märken. Detta kallas intertextualitet som jag tidigare beskrivit utifrån Kåreland (2015, 

s.146). Tvättmedlet till exempel ser ut som märket Eldorado, ett lågprismärke. Det ligger även 

en tidning som visar seriefiguren Bamse – världens starkaste björn, på framsidan.  

 

På onsdagen (s.7) sitter de i köket igen, bilden visar att de äter makaroner och ketchup. Barnet 

frågar efter korven, men den blev glömd i affären. På kvällen (s.9) sitter mamman och tejpar 

barnets blå gummistövlar med silvertejp. Barnet säger i texten att hen skulle få prickiga gum-

mistövlar. Mamman svarar att det blir på måndag, men i morgon torsdag är det utflykt så bar-

net behöver stövlar med sig då. På bilden syns ett par kuvert med fönster som ligger på bor-

det, av erfarenhet som vuxen så brukar dessa kuvert innehålla räkningar och tolkas vara en 
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påminnelse för mamman att hon ska betala dem på måndag när barnbidraget kommer. Däre-

mot kanske de barn som har välbetalda vårdnadshavare inte vet vad kuvert är, medan barn till 

vårdnadshavare som kämpar ekonomiskt förstår att det är ”jobbig” post där vårdnadshavaren 

blir ledsen när de kommer. På bordet står även ett fat med tre värmeljus på som lyser. Detta 

tolkas som att de inte har någon ljuslykta och istället använder en tallrik, det kan även tolkas 

som att de lyser på grund av att de inte har råd med tillräckligt med värme eller elbelysning i 

deras boende. Nikloajeva (2000, s.14) menar att bilderböcker brukar ha ett pedagogiskt syfte, 

här finns ett syfte där familjer har olika förutsättningar ekonomiskt. I dagens samhälle som får 

barn det de vill ha många gånger, till exempel en ny smarttelefon, surfplatta eller tv-spel. 

Denna bilderbok representerar en familj som gör det bästa de kan med de förutsättningar de 

har.  

 

På torsdagen (s.11) hämtar fröken ett par lånestövlar för hon tror inte de tejpade stövlarna 

kommer att hålla, samtidigt som hon säger till barnet att hen ska säga till mamma att köpa nya 

stövlar. Genom att göra detta hjälper hon barnet att inte bli våt om fötterna, samtidigt som 

barnet slipper kommentarer av kompisarna om varför gummistövlarna är tejpade. På bilden 

sitter flera barn tillsammans med fröken runt en grill och äter korv. Ett barn säger att det ska 

på bio på kvällen, varav barnet som är huvudkaraktär svarar att det ska kanske hen också ska. 

Detta visar på att barnet vill kunna göra sådana saker som andra har råd med att göra. Genom 

att svara att det kanske hen också ska göra, så låter det som att hen också gör sådana saker.  

 

 
 

På eftermiddagen (s.12) går mamman och barnet till biblioteket för att låna böcker istället för 

att gå på bio. Bilden visar flera klassiska verk vilket blir ytterligare är en intertextualitet som 
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jag beskrev tidigare att författaren använde. Bland annat syns en Mumin-bok som är skriven 

av Tove Jansson, Kamratposten som är en ungdomstidning och Sagan om den lilla, lilla 

gumman skriven av Elsa Beskow. Gallos (1997, s.20) avhandling visar att på senare tid repre-

senteras singelfamiljer mer än förr, vilket denna bilderbok stödjer. Vidare beskrev Gallo 

(1997, s.11) att singelfamiljerna i nutid oftare var på grund av skilsmässa än dödsfall. Denna 

bok visar varken i text eller bild varför det endast är en mamma och ett barn i denna familj. 

Då finns olika tolkningsmöjligheter, till exempel att mamman själv skaffat barn genom inse-

mination, eller att pappan inte vet om att han är pappa då mamman och pappan inte har kon-

takt längre, eller att hon blivit lämnad av sin man antingen genom skilsmässa eller dödsfall.  

 

På lördagens uppslag (s.15-16) i boken frågar barnet mamman om det blir något lördagsgodis. 

Mamman säger då att de har skattjakt och på bilden syns hur mamman och barnet drar ut by-

rålådor och tittar i jackfickor för att hitta småpengar för att kunna gå och köpa godis. Även 

här blir synligt att det inte är ”det perfekta iordninggjorda boendet” som ska visas upp. Istället 

ligger det leksaker på golvet, flera räkningar på hallmattan, grus vid skorna och byrån och 

hatthyllan är överfull med grejer som ligger i oreda.  

 

 
 

På nästa uppslag (s.17-18) står det i texten att barnet får en stor godispåse, medan mamman 

får två burkar tomatkross och en lök för pengarna de hittat på sin skattjakt. Detta tolkas som 
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att mamman i största mån vill kunna ge sitt barn godis när det är lördag, men att hon själv 

avstår då de även behöver mat med sig hem. På bilden syns en tiggare som sitter utanför affä-

ren där barnet ger den sista femman till tiggaren efter att de handlat. Här finns ett bimotiv som 

jag tidigare beskrivit (Nikolajeva, 2004, s.66; Kåreland, 2015, s.122) vilket är att hjälpa andra. 

Det är väldigt bra gjort av den som har stor begränsning av pengar att ändå skänka till andra 

som behöver. Denna bild går även att se i ett politiskt perspektiv, då det finns partier som 

tycker olika angående om tiggare ska få sitta vid affärer eller inte, men här tolkas det utan 

politiskt perspektiv och istället förmedlas en medmänsklighet genom att hjälpa andra. 

 

Bilderboken avslutas (s.23-24) med att mamman nattar barnet på söndag kväll. Tillsammans 

räknar de upp vad de ska göra dagen därpå, när barnbidraget har kommit, bland annat köpa 

stövlar. På bokens baksida i den sista meningen står det ”Med tejp, lite skattjakt och snällhet 

kommer man långt”, vilket summerar boken väldigt bra om den ensamstående mamman som 

gör så gott hon kan med de förutsättningar hon har tillsammans med barnet.  

 

Vitello får en bonuspappa 
På baksidan av bilderboken ges det tips om fler böcker om Vitello, vilket innebär att Vitello 

ingår i en serie, men övriga delar beaktas inte här. Texten på första uppslaget (Aakeson & 

Bojsen, 2016, s.6) frågar om jag minns pojken på bilden, vilket visar på att detta inte är den 

första boken i serien. Det är lite mer text i denna bilderbok jämfört med de andra böcker i ana-

lysen, vilket tolkas som att boken är riktad till de äldre barnen på förskolan. Texten beskriver 

att Vitello bor med sin Mamsen, som innebär att det är Vitellos mamma. I texten står det att 

allt oftast är okej, men ibland är det inte så. ”Som den gången när Vitello var ensam mot två 

dumma ungar som han inte kände. De skrek ”idiot” och han ropade ”snorungar” och kastade 

jordklumpar efter dem” (Aakeson & Bojesen, 2016, s.6). Genom att använda dessa ord ges 

starka reaktioner från läsaren.  

 

En av klumparna som Vitello kastar hamnade i mannens fönster, så det är därför han är arg 

och säger till Vitello att det ska hans mamma och pappa få betala. Vitello svarar att hans 

pappa arbetar åt Gud. Ett huvudmotiv som jag tidigare beskrivit visar här att Vitello får en 
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bonuspappa, precis som titeln på boken. Bimotivet är att Vitellos pappa är död, vilket lyfts in i 

boken och är en naturlig del för Vitello att säga att hans pappa är i himlen.  

 

 
 

På nästa uppslag (s.8-9) finns både Mamsen, Vitello och mannen. Mamsen och mannen ser 

glada ut för att deras mungipor går högt upp på kinderna, medan Vitello tittar på sin mamma. 

Bilderboken har en kompensatorisk funktion som Nikolajeva (2000, s.145) beskriver. Texten 

och bilden kompletterar varandra, annars hade det varit svårt att förstå vad som händer genom 

att bara titta på bilderna. I texten beskrivs det att mannen förklarar vad som hänt och Mamsen 

säger att det är svårt att uppfostra en ohyfsad pojke själv. Ohyfsad pojke är också ord som ger 

starka reaktioner och i mina ögon hade det räckt med att skriva att det är svårt att uppfostra 

barn själv. Dock visar inte resten av boken att Vitello är nedvärderad på något vis, så det kan 

vara ett ord som inte författaren la så stor vikt vid när han skrev.  

 

Dagen därpå (s.10-11) sjöng Mamsen när hon lagade mat och gjorde maten mer avancerad än 

hon brukade. Hon sa till Vitello att de blir tre stycken som ska äta mat. När det ringde på dör-

ren så var det mannen med fönstret som hade med sig blommor till mamman och godis till 

Vitello. Vitello blev så paff att han glömde tacka, eftersom mannen dagen innan hade ruskat 

om honom, medan han idag gav han honom godis. På bilden står mannen i dörrposten och 

håller i blommor. Han har på sig en vit skjorta, grå byxor och glasögon och i texten står att 

han heter Greger. Bilden är skissad i blyerts och sedan färglagd. Mamsen har långt blont hår 

och en röd klänning på sig. Färg har betydelse som jag tidigare beskrivit från Grettve (2008, 
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s.33), där hon menar att färgen röd står för passion och kärlek. Vitello har en vit tröja och blå 

jeans och står och tittar på Mamsen. Bilden visar även ett uppdukat bord med levande ljus, 

vilket tillsammans med mannens blombukett kan tolkas som romantiskt. Även om det som 

sker i boken kan hända i verkligheten, så händer allt väldigt fort, till exempel att mannen 

kommer på middag dagen efter att han knackade på för att begära pengar för fönstret.   

 

Under middagen beskrivs i texten (s.12-13) att Vitello tycker att Mamsen och Greger pratar 

om tråkiga saker, vilket alla som varit barn kan relatera till, när vuxna pratar om när de var 

unga till exempel. I texten står även att Vitello skyndar sig att äta upp maten, då han önskar 

att få gå till sitt rum och äta godiset. ”Gå till ditt rum och låt dig väl smaka, sa Mamsen innan 

Vitello ens hann börja tjata” (Aakeson & Bojesen, 2016, s.13). Begreppet tjata får många barn 

höra, till exempel; sluta tjata nu, det blir inte så i alla fall, speciellt i affärer vid godishyllan. 

Däremot tjatar de inte för att retas med sina föräldrar, de vill ju bara få sin vilja igenom och 

försöker med alla knep de har. När Greger ska gå hem så tittar Vitello ut genom fönstret och 

ser honom kyssa Mamsen. I texten står det att Vitello säger: ”– Skit också!” (Aakeson & Bo-

jesen, 2016, s.14), vilket tolkas som att Vitello inte är nöjd med situationen.  

 

 
 

Dagen efter (s.18-19) går Vitello hem till Kamma, hans hemliga flickvän. På bilden visas 

Kamma som har örhängen, armband och röda naglar. På bilden finns även en röd matta med 

hjärta på, ett par högklackade skor samt en spegel där det hänger ett halsband. Med dessa de-
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taljer visar illustratören att de är i ett tjejrum, väldigt stereotypiskt. Bilden på Kamma kan 

även tolkas som att hon är lite översittare emot Vitello. I texten beskrivs hur Kamma säger att 

Vitello fått en bonuspappa och att det är något som vuxna bestämmer utan att be om lov, även 

fast Vitello inte vill ha en bonuspappa. Många gånger är det så, att barn kan känna sig över-

körda när deras familjesituation helt plötsligt förändras. Men det finns också vårdnadshavare 

som utgår mer ifrån barnen, då de får träffas i lugnare takt, och kan tala om vad som sker och 

hur de känner sig.  

 

Kamma vill se vem Greger är så de går förbi honom (s.20). Greger hör dem och bjuder in dem 

att se hans röda sportbil som han mekar med i garaget. Vitello försöker få Kamma att inte gå 

dit, men hon vill inte förstå Vitello. De går in och får provsitta bilen (s.23). Efteråt går Vitello 

och Kamma iväg till en lekpark (s.24-25). I texten står det att Vitello sjunker ner tungt på en 

gunga, vilket tolkas som att han inte gör det med glädje. Han säger att han inte vill ha en 

bonuspappa som är flintskallig och har en sportbil med tjejfärg. Här är ytterligare text som är 

stereotyp, att en röd färg är tjejfärg. Men med de orden letar Vitello efter saker som kan vara 

fel i hans ögon, så att inte Greger ska passa som bonuspappa. Kamma svarar att Greger hade 

varit värre om han inte hade en sportbil eller att han var dum. ”Jag har redan en pappa och han 

är en usling och en superängel. Han hjälper Gud att få upp solen varje morgon” (Aakeson & 

Bojesen, 2016, s.24-25), vilket tolkas som att Vitello har svårt att acceptera att han får en 

bonuspappa.  

 

Begreppet ”usling” kan tolkas som att Vitello ser det som ett svek att hans pappa inte längre 

finns hos honom, eller att pappan dog han när han gjorde något kriminellt. Samtidigt som en 

superängel är positivt, precis som en superhjälte i populärkulturen. Kamma svarar Vitello att 

han fortfarande har kvar sin superängelpappa i himlen samtidigt som han har sin bonuspappa 

som ger presenter nere på jorden. I texten (s.26) står det att börjar Vitello sätter lite fart på 

gungan och säger till Kamma att de kan titta på sportbilen någon mer gång. Här börjar Vitello 

accepterar att han fått en bonuspappa, sedan han väl har förstått att han får ha kvar sin supe-

rängelpappa. 
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På bilden (s.26) syns Mamsen som står i bakgrunden och en man med vingar som visar Vitel-

los superängelpappa. I texten står det att Vitello börjar fundera på vad han faktiskt har; Mam-

sen, kompisar, flickvän, en pappa som är superängel, och en bonuspappa som har en sportbil. 

På sista uppslaget (s.28-29) står i texten att Vitello även har sig själv, och att han tänker att 

han har ganska många bra saker när han tänker efter. På bilden gungar Vitello, och han ser 

glad ut.  

 

Att ta sig en tankeställare vad man faktiskt har för någonting som är bra och kunna vara tack-

sam för, visas som ett bimotiv i denna bilderbok. Även sökandet efter identitet som tidigare 

beskrivits (Nikolajeva, 2004, s.67; Kåreland, 2015, s.123) syns på sista uppslaget i denna bil-

derbok. När Vitello tänker på att han har sig själv och att han är nöjd med sig själv vilket är en 

del i identitetsökandet. Och precis som Gallo (1997, s.10) beskriver att det finns flera böcker 

med singelfamiljer i nutid så stärker denna bok det, men i denna bok tillkommer en ny famil-

jemedlem. 

 

Kråkes förskola 
På bokens baksida står det att det är en allmänbildande bilderbok från Gleerups Utbildning. 

Ordet allmänbildande kopplas samman med Nikolajeva (2000, s.14) som skriver att böcker 

ofta har ett pedagogiskt syfte som jag nämnt tidigare. Boken ingår i en serie med flera olika 

pedagogiska syften, till exempel Kråke hjälper till. och Kråke, Elsa och nappen och Kråkes 
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toa. På den första sidan i boken (Bosson & Rydell, 2007, s.5) är en text som beskriver vem 

Kråke är och hans ålder. Men även vad han gillar att göra, hans familjemedlemmar och vart 

de bor någonstans. Bredvid texten finns små bilder med familjemedlemmarna. Jag har tittat i 

ytterligare två Kråke-böcker (Kråkes toa och Kråke och kroppen) och dessa böcker har också 

den första sidan som beskriver samma sak, det är samma text förutom den sista raden som 

beskriver vad just den boken handlar om. Med denna information om boken visar författaren 

en tydlighet och att läsaren ska få en förståelse vilka karaktärer som boken handlar om innan 

själva berättelsen börjar. Det innebär också att det hela tiden är samma karaktärer med och att 

de inte åldras samt att man inte behöver läsa bokserien i kronologisk ordning.  

 

På nästa uppslag (s.6-7) börjar bokens berättelse. Den ena sidan har en vit bakgrund med lite 

text och på den andra sidan av uppslaget en helbild, det visar en stor tydlighet, där texten står 

för sig på ena sidan och på andra sidan är en helbild. Texten beskriver att Kråke och hans 

systrar som är på väg till ett speciellt ställe. Därefter finns en fråga ”Vart tror du att de är på 

väg?” (Bosson Rydell & Lindholm, 2007, s.7). Med frågan tolkas att författaren vill ha barnen 

delaktiga tillsammans med den som läser boken. Mamman är klädd i jeans, en ljusblå jacka 

och en blommig väska. Hon har även sneakers och håret uppsatt i två tofsar, vilket anses vara 

klassiskt vardagsklädd. Hon håller barnen i händerna så de går tillsammans på en rad. Som jag 

tidigare beskrivit från Nikolajeva (2000, s.53) så finns kategorin vardagsberättelse, vilket 

denna bok är då det är något som sker för de flesta barn. I Utbildningsdepartementet (2010, 

s.3) står det att det är fler än åtta av tio barn som är i förskolan, vilket hittills är det största 

antalet barn som går i förskolan. 

 

På nästa uppslag (s.8-9) visar bilden hur förskolan Zebran ser ut utifrån. Från ett perspektiv 

syns huset med mycket fönster och en ingång där några går in. En del av gården syns också, 

där det är både gräs och stenplattor, samt en gungställning, en hopphage, en bit av en sand-

låda, hink och en boll som är typiskt material som finns på förskolor. Framför förskolan syns 

även ett staket som antagligen ramar in hela förskolan, men det syns inte på bilden. Av erfa-

renhet så har förskolor staket runt, vilket ger en trygghet för pedagogerna att barnen inte råkar 

gå för långt ifrån förskolan. Texten förklarar att Kråke och Elsa brukar var på förskolan när 

mamma och pappa jobbar. Lovisa som är yngst har bara hälsat på tidigare, men idag är hennes 

första riktiga dag. Med bilderbokens titel och att boken berättar hur en hel dag är på förskolan 
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så är detta är bokens huvudmotiv. Huvudmotivet är även att fostra barn där de vuxna får ett 

maktperspektiv som jag tidigare beskrivit från Nikolajeva (2004, s.16). Fostran blir genom att 

vuxna läser boken för barn innan de börjar förskolan, så att barnen ska förstå hur det går till 

där. Bilderboken är avsedd för utbildning och det estetiska i bilderboken har lagts mindre vikt 

vid. Bilden upplevs inte så lockande, mer ett försök i att vara neutral. I ett vuxenperspektiv 

upplevs helheten av boken som en pekpinne, huvudmotivet att fostra, och inte en bok att få ett 

flow och bli försjunken i.  

 

 
 

På nästa uppslag (s.10-11) är de i hallen, där Lovisa fått en egen hylla med hennes kort på. 

Detta är en tydlig aspekt, då förskolor brukar ha en bild på barnet vid deras plats. I texten står 

det att Kråke hjälper Lovisa att hänga upp jackan, vilket blir ett bimotiv i bilderboken, där det 

är positivt att hjälpa andra. I famnen håller Lovisa en gris, som finns med på varje uppslag i 

boken tillsammans med Lovisa. På bilden syns stygn på grisen, vilket tolkas att grisen är ett 

gosedjur, som kan ses som Lovisas trygghetsobjekt. Lovisa ler på bilden, vilket visar på att 

hon trivs i stunden. När barnen träffat Annika som jobbar på förskolan vinkar de hejdå till 

mamma (s.11-12). Därefter så sätter de sig i en ring tillsammans med de andra barnen (s.14). 
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På bilden (s.14) sitter barnen på kuddar, som ska vara skönt för barnen att sitta på och för att 

de ska ha ett riktmärke så de också ska sitta still på sin kudde. Barnens och frökens munnar är 

öppna vilket visar att de sjunger allihop tillsammans. På bänken ligger ett spel och ett pussel 

som visar att detta rum används till mer saker än att ha samling och sjunga i. Även en plansch 

med bokstäver på väggen siar om att de gör andra saker i rummet, till exempel lär sig alfabe-

tet eller att ljuda olika ljud. Författarna gör ett försök att jämna ut de stereotypa könsrollerna 

på bilderna i boken genom val av kläder och dess färger. En del av barnen har tofsar och flätor 

vilket ger en antydan till att det är tjejer, men färgerna på kläderna är inte helt stereotypa. 

Däremot blir mamman som jobbar på kontor och pappan som är polis stereotypa yrkesbilder, 

som beskrivs i början av bilderboken (s.5).  

 

På uppslaget (s.20-21) när Lovisa äter lunch med fisk, potatis och ärtor finns ytterligare ett 

bimotiv. Många barn inte är så förtjusta i just fisk, jämfört med spagetti och köttfärssås till 

exempel. Med detta bimotiv försöker författaren lära barn att tycka om fisk, eftersom Lovisa 

till och med tycker mer om fisken än potatisen. På bilden håller Lovisa i sitt glas med ena 

handen och sitt bestick med den andra handen. På besticket ligger en fiskbit, vilket blir ytter-

ligare ett bimotiv för att få barn att se att flickan äter själv utan att få hjälp, så att de kan ta 

efter detta.  

 

På det sista uppslaget (s.26-27) när dagen är slut på förskolan är det pappan som kommer och 

hämtar barnen. Han har på sig blåa byxor och en likadan blå jacka samt vita sneakers. Han ler 
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med munnen vilket tolkas som att han är nöjd över att hämta barnen som också ler. Även Lo-

visa ler, vilket jag i egenskap som förälder kan tänka att pappan är nöjd att dagen har gått bra 

när det var första riktiga dagen för Lovisa på förskolan. När mamman lämnar på förskolan 

och pappan istället hämtar på förskolan, vill författarna ha båda vårdnadshavarna jämställda 

så att de har lika mycket plats i barnens vardag. Samhället i dagsläget har fått en större jäm-

ställdhet där även kvinnan jobbar jämfört med förr i tiden.  

 

I Kråkes förskola finns både en mamma och pappa och tre barn, vilket ses som en kärnfamilj i 

vår tid. Som jag tidigare beskrivit av Gallo (1997, s.11), var representationen av kärnfamiljen 

stor tidigare år, men flera konstellationer, till exempel singelfamiljer, har ökat.  

Diskussion 
De böcker i denna studie visar precis som Gallos (1997, s.11) undersökning att det finns 

böcker där kärnfamiljens representation har minskat och singelfamiljen istället har ökat. 

Gallos senare undersökning gäller mellan 1980 till 1995, vilket är några års skillnad till de 

bilderböcker jag analyserat som är mellan 1999 och 2016. Här anträffas flera 

familjekonstellationer än vad Gallo gjorde som är på grund av samhällets utvecklade 

familjekonstellationer.  

 

I min analys har jag genom narratologisk metod sett att det representeras olika 

familjekonstellationer med mänskliga karaktärer i ett urval av bilderböcker. I Malins mamma 

gifter sig med Lisa går det att urskilja en HBTQ-familj, där ett barn lever tillsammans med 

sin biologiska mamma och hennes kvinna, Lisa. De har även samhörighet med barnets 

biologiska pappa och hans man, där mannen väntar barn med Lisa. Detta gör dem till en stor 

familj med betydelsefull sammanhållning. I bilderboken framställs människorna som 

alldagliga, där ingenting i klädsel, utseende eller beteende sticker ut, vilket stämmer överens 

med Heggestads (2013, s.234) beskrivning. Dessutom breddar bilderboken i ett normkritiskt 

perspektiv normen angående hur en familj kan se ut och vara uppbyggd. I analysen av Veckan 

före barnbidraget finns en familj som består av en ensamstående mamma som lever 

tillsammans med sitt barn. En typisk mamma som gör det bästa hon kan utifrån de 

förutsättningarna hon har. Hon har det lite stökigt i hemmet, men hon får fram mat till henne 
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och barnet och till och med godis på lördagen med de knappa medel hon har. Barnets genus är 

obestämt, där författaren har använt sin normkritik för att varken använda barnets namn, kön 

eller stereotypa kläder i bilderboken. I Vitello får en bonuspappa bildas en bonusfamilj när 

en man träffar den ensamstående Mamsen och Vitello. Även här framställs människorna 

mestadels alldagliga, som gör vardagliga saker. Mannen upplevs först arg innan han träffar 

Mamsen, men därefter blir han vänlig och bjuder in Vitello till hans sportbil. Mamsen kan till 

viss del upplevas lite upp i det blå, när hon säger att det är svårt att uppfostra barn själv och 

när hon sjunger när hon blivit kär och lägger då inte så stor vikt vid Vitello. I min sista 

bilderbok Kråkes förskola finns den klassiska kärnfamiljen representerad med en mamma, 

en pappa och tre barn, varav två tjejer och en pojke. Författarna har försökt gjort en 

genomtänkt bok för att den ska vara allmänbildade, där färgerna är inte så stereotypiska på 

barnen, men föräldrarna har stereotypiskt arbete och de upplevs väldigt ordinära.  

 

Genom att pedagoger på förskolan kan ha ett normkritiskt förhållande så går det att se vilka 

normer som finns där och kunna motverka de stereotypiska normerna. Och precis som jag 

beskrev Hellman (2013, s.146), kan man vidga normaliteten som då underlättar för barnen att 

bli inkluderade i den sociala gemenskapen. Att använda utvald barnlitteratur är ett sätt att 

vidga normaliteten, för att de barn som inte kan identifiera sig med de fiktiva människorna i 

bilderböckerna ändå ska få en förståelse att det kan vara så för andra, vilket vi även kan läsa i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s.8) att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn ut-

vecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra,”. Samtidigt som det stärker barns identitet om barnet får läsa böcker som de kan 

identifiera sig i, precis som Edwards (2008, s.15) beskriver hur bilderböcker kan stärka själv-

känslan och den sociala utvecklingen när barn ser att det finns andra som känner samma sak. 

Adam et al (2017, s.95) menar att barn kan få ojämlika resultat angående lärande, identitetsut-

veckling och socialisation om de inte får sin ras representerad, vilket stöder mitt antagande att 

det blir samma sak för dem som inte har sina familjekonstellationer representerade. I läropla-

nen kan vi även läsa att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och 

känner sig trygg i den” (Skolverket, 2016, s.9), vilket innebär att genom att läsa utvalda bil-

derböcker med ett brett spektrum av familjekonstellationer som barn kan stärka sin själv-

känsla genom är en del av identitetsutvecklingen. Däremot kan inte pedagoger helt inta ett 



 

31 
 

barns perspektiv och kan då heller inte veta hur det enskilda barnet påverkas av litteraturen, 

men med de undersökningar och teorier som finns i min studie kan vi få en uppfattning om 

barnperspektivet när bilderböcker väljs ut att läsa för barn. 

 

Genom min studie har jag reflekterat över böcker på ett sätt som jag aldrig gjort förut, det har 

gett mig kunskap att se bilderböcker med nya ögon. Jag har med en narratologisk metod kun-

nat se att bild och text ger en helhet, där det finns skillnader i de valda bilderböckerna. Till 

exempel Kråkes förskola som fokuserar på textinnehållet, medan i Veckan före barnbidraget 

finns detaljerade bilder med intertextualiteter i sig, vilket blir mer intressant och spännande 

när den estetiska konsten finns med som man kan diskutera tillsammans med barnen.  

 

Min studie är bara en liten del av bilderböcker och familjekonstellationer. Det finns så många 

olika sätt att leva i familjekonstellationer i dagens samhälle. Samtidigt finns det otroligt 

många fler böcker än de i denna studie. Bilderböckerna i undersökningen visar att det finns 

olika representationer av familjekonstellationer och inte bara den traditionella kärnfamiljen 

med mamma, pappa och två till tre barn. Detta ger hopp om att det finns många bilderböcker 

som de flesta barn kan identifiera sig med i dagens samhälle.  
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