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Sammanfattning 

Emmelie Stålberg: Vänskap utanför boxen: en analys av två barnböcker med vänskap över 

generationsgränser som motiv (2019). Självständigt arbete, Svenska, inriktning f-3, avancerad 

nivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Uppsatsen analyserar hur vänskap över generationsgränser utanför familjen framställs i två 

nutida barnböcker; Majken Majken av Lisa Hyder (2018) samt Kråke och Gustav av Marie 

Bosson Rydell (2016). Denna uppsats berör dels litteratur och läsning, som är en viktig del av 

undervisningen i ämnet svenska, och dels vänskap, som är en viktig del för barn ur ett socialt 

perspektiv. Syftet är därför att analysera böckerna utifrån ett perspektiv som kan hjälpa 

eleverna att vidga sina vyer kring möjliga vänskapsrelationer. Analysen visar på hur 

vänskapsrelationerna, mellan ung och gammal, i böckerna framställs och fungerar. Utifrån 

analysen av böckerna förs även en diskussion om hur de kan användas i undervisningssyfte 

för att främja annorlunda vänskapsrelationer.  
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1. Inledning  
Att läsa böcker och bekanta sig med litteratur ur olika genrer är en central del i 

undervisningen inom ämnet svenska. En del av svenskämnets syfte är att eleven, genom att ta 

del av olika typer av texter och berättelser, ska stärka sin egen identitet samt öka förståelsen 

för världen runt omkring (Skolverket 2018, s.257). I det centrala innehållet i läroplanen står 

det också vilka delar som ska ingå i undervisningen för årskurs 1–3 inom ämnet svenska. Där 

nämns det dels att eleverna ska presenteras för berättande texter som berör människors 

erfarenheter och upplevelser och dels att några skönlitterära författare av barnböcker ska 

behandlas (Skolverket 2018, s.258).   

Både högläsning och egenläsning fungerar som inkörsportar till litteraturens värld för de 

yngre barnen. De som ännu inte bemästrar att läsa själva kan med fördel lyssna på när någon 

annan läser (Karin Jönsson 2007, s.9). Läsforskaren Mats Myrberg säger i artikeln ”Språket 

utvecklas näsa mot näsa” att hans forskning har visat på att barn som läser eller lyssnar på 

böcker regelbundet har ett betydligt större ordförråd än de barn som inte gör det. Det går att 

väcka läslusten hos barn genom att presentera dem för litteratur där de kan relatera till sig 

själva (Myrberg 2012).  

Viveca Östberg, sociolog med inriktning på ungas hälsa, nämner i studien Barn i klassrum. 

Kamratstatus, statusfördelning och psykiskt välbefinnande att vänskap är en viktig del av 

elevernas vardag. Om eleverna har problem med sina vänskapsrelationer kan det försämra 

deras hälsa både fysiskt och psykiskt. Sociala relationer är viktigt för elevens känsla av 

tillhörighet och möjlighet till socialt stöd i situationer som är tunga att hantera på egen hand 

(Östberg 1999, s.37-38).  

Genom att läsa böcker i undervisningen kan en alternativ verklighet presenteras för barnet. 

Händelser och upplevelser kan beröras på ett distanserat sätt och sedan tas upp till diskussion. 

Ämnen som är viktiga och betydande för elevens identitetsskapande och mående kan på så 

sätt beröras. Genom att använda litteratur som berör ämnet vänskap skulle detta komplexa 

ämne kunna presenteras och diskuteras i undervisningen. Det finns många olika typer av 

vänskap och det kan därför vara av vikt att belysa fler vänskapsrelationer än den till andra 

barn i samma ålder. Böcker som behandlar relationer utanför klassrummet, skolan och 

hemmet blir därför viktiga för att nyansera begreppet vänskap. I denna motivanalys kommer 

jag därför att undersöka hur vänskap över generationsgränser utanför familjen kommer till 

uttryck i två barnböcker.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna motivstudie är att analysera på vilket sätt vänskap över generationsgränser 

utanför familjen framställs i två barnböcker; Majken Majken av Lisa Hyder och Louise 

Winblad och Kråke och Gustav av Marie Bosson Rydell och Jessica Lindholm. Vidare är 

syftet att diskutera hur pedagoger kan använda den typen av böcker i sin undervisning för att 

beröra frågor om vänskap.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur framställs motivet vänskap över generationsgränser i de valda analysobjekten? 

• På vilket sätt kan barnlitteratur användas i undervisning för att skildra vänskap på ett 

nyanserat sätt? 

 

2. Disposition 
Nedan följer en presentation över uppsatsens upplägg och vilka delar den berör och 

diskuterar.  

Inledningsvis presenteras och definieras de begrepp som är relevanta för det ämne jag valt att 

studera. Först beskrivs begreppet motiv i litterära sammanhang därefter följer ett stycke om 

vänskap som motiv i barnböcker och ett stycke där vänskap mellan generationer berörs. 

Vidare presenteras hur skönlitteratur är viktig och bör användas i undervisningen samt hur 

högläsning främjar elevers litteracitet.  

Under rubriken metod beskriver jag hur jag gått till väga under själva analysen av de valda 

barnböckerna och vilka riktlinjer jag valt att följa. Sedan följer ett stycke om tidigare 

forskning där jag kort presenterar den forskning som gjorts som behandlar liknande ämne som 

det jag analyserar. Därefter ett kort avsnitt om urvalsprocessen för de böcker som står som 

analysobjekt för denna studie. Sedan presenteras författare och illustratörer till de valda 

analysobjekten och i direkt anslutning till författarpresentationerna presenteras också de valda 

böckerna i korta avsnitt för att ge läsaren en övergripande bild av dessa. 

Sedan följer analysen, som är huvudfokus för denna uppsats. Den börjar med en analys av 

boken Majken Majken, sedan analyseras Kråke och Gustav och till sist görs en jämförelse 

böckerna emellan. Avslutningsvis förs en diskussion utifrån analysen av barnböckerna, 

litteraturen på området och studiens pedagogiska syfte för att väva samman delarna till en 

helhet. 
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3.Teori och metod 
I kommande avsnitt presenteras de begrepp och teorier som är av relevans för min analys och 

diskussion. I metoden beskrivs på vilket sätt dessa teorier fungerat som verktyg för analysen.   

3.1 Litterärt motiv  
Det litterära begreppet motiv definieras utifrån Svenskt litteraturlexikon som scheman över 

olika handlingar, eller specifika situationer. Det har en nära koppling till det psykologiska 

begreppet motiv som definieras som ett skäl eller ett argument för en specifik handling 

(Svenskt litteraturlexikon 1970, s.379-380). Göte Klingberg, forskare i barn- och 

ungdomslitteratur, hävdar i antologin Barnbok och barnboksforskning att begreppet motiv 

inom litteraturen innebär ett handlings- och situationsschema. Han menar också att motiv 

ibland används som synonym till begreppet huvudtema i litteraturen (Klingberg 1972, s.11-

12). Motivet i en bok är i sig oberoende av bokens genre, samma motiv skulle kunna 

förekomma i olika genrer men oftast påverkar ändå motivet bokens genre (s.20).  

Maria Nikolajeva, professor i barnlitteratur, beskriver i boken Barnbokens byggklossar sin 

definition av begreppet motiv inom barnlitteratur. Nikolajeva menar att motiv är mönster i 

berättelsen som återkommer, till exempel vänskap, kärlek, hämnd och sökande som är typiska 

motiv i barnlitteraturen. Vidare går det att dela in begreppet motiv i två kategorier, 

huvudmotiv och bimotiv. Huvudmotivet eller centralmotivet, som det också kallas, kan liknas 

vid bokens tema och är bokens övergripande motiv. Bimotivet är samma sak som det 

sekundära motivet och är de motiv som ligger vid sidan av huvudmotivet i boken. Motivet i 

en bok kan också vara både explicit och implicit. Det explicita motivet är öppet och klart 

uttryckt till läsaren medan det implicita är dolt och underförstått (Nikolajeva 2017, s 89). 

Författaren tar också upp kopplingen mellan motiv och genre, och menar att vissa motiv är 

kopplade till vissa specifika genrer (s.20).  

I denna studie kommer jag uteslutande använda mig av Nikolajevas definition av begreppet 

motiv. Detta för att hennes förklaring är djupgående och har en bredd som främjar en analys i 

det aktuella ämnet.  

 

3.1.1 Vänskap som motiv 

Nikolajeva skriver att vänskap är ett mycket vanligt motiv i barnböcker och oftast går det att 

skilja på hur pojk- och flickvänskaper framställs. Typiskt för pojkvänskaper i böcker är att de 
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framställs som äventyrliga och busiga medan flickvänskaper ofta handlar om känslor 

(Nikolajeva 2017, s.89).  

Nikolajeva skiljer också på två olika typer av händelser i böcker, kärnhändelser och 

sidohändelser. Kärnhändelserna är viktiga och kan inte tas bort och det är genom dem man 

upprätthåller bokens handlingsförlopp och motiv. Sidohändelserna är inte lika viktiga men 

kan fortfarande bidra med ett djup kring karaktärerna eller händelserna i boken. Det är dock 

vanligt att man i barnböcker främst fokuserar på kärnhändelser och inte lägger till lika många 

sidohändelser eftersom de inte påverkar bokens händelseförlopp i någon vidare mening och 

istället kan förvirra läsaren (Nikolajeva 2017, s.70).  

Katherine L. DeGeorge, forskare inom specialpedagogik, skriver i artikeln ”Friendship and 

stories: using children’s literature to teach friendship skills to children with learning 

disabilities”, att vänskap är den belöning människor får som ett resultat av interaktion med 

andra människor. Ofta kommer vänskapen som en naturlig del för människor som interagerar 

med andra. Men det är inte alltid så enkelt och speciellt inte för elever med 

inlärningssvårigheter. Författaren till artikeln menar att man, genom att använda barnböcker 

som har vänskap som motiv i undervisningen, på ett kreativt och tydligt sätt kan presentera 

ämnet för eleverna. När detta sker får eleven en bild av vad vänskap innebär och hur de 

sociala koderna fungerar och bör upprätthållas. Speciellt är detta av vikt för de elever som har 

inlärningssvårigheter men även generellt för de elever som har svårt att finna och behålla 

vänskapsrelationer (DeGeorge 1998, s.157). DeGeorge belyser också vikten av att läraren 

aktivt arbetar med boken och dess innehåll efter att den lästs för eleverna. Hon menar att 

läraren med fördel kan använda sig av övningar där eleverna i par kan träna på att interagera 

med varandra genom att t.ex. ställa relevanta frågor om vad vänskapsrelationer innebär. Enligt 

författaren är det också en fördel om boken innehåller delar där karaktärerna försöker finna 

vänskap och att det beskrivs hur de går till väga för att göra det. Karaktärerna kan då fungera 

som förebilder för eleverna då de ska finna vänskap själva (s.159-161).  

 

3.1.2 Vänskap över generationsgränser 

Eftersom forskningen kring vänskap över generationsgränser utanför familjen är tämligen 

begränsad presenteras här nedan studier som beskriver vikten av vänskap över 

generationsgränser inom familjen.  
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I artikeln ”They’ve Always Been There for Me: Grandparental Involvement and Child Well-

Being” skriver Julia Griggs et al. att i dagens samhälle lever människor generellt sett längre 

än förr, vilket bidrar till att vi har fler generationer än någonsin levande samtidigt. Därför ökar 

också betydelsen av far-och morföräldrar och deras relationer med sina barnbarn. 

Undersökningen som beskrivs i den här artikeln tar upp tre olika faktorer för på vilket sätt far- 

och morföräldrar är involverade i sina barnbarns liv och som också bidrar till barnets 

välbefinnande (Griggs et al.2010, s 200). Den första är att far- och morföräldrarna visar ett 

intresse för barnets hobby och intressen. Möjligheterna för en äldre generation att följa med 

på olika aktiviteter samt att involvera sig kan ibland vara större än föräldrarnas möjligheter till 

detsamma eftersom de senare är mitt uppe i karriären. Den andra faktorn är far- och 

morföräldrars involverande i barnets skolgång genom att erbjuda läxhjälp och stöttning samt 

fungera som en kunskapskälla. Den tredje och sista faktorn som beskrivs är far- och 

morföräldrar som problemlösare då barnen uttrycker att det är lättare att öppna upp för deras 

far och morföräldrar då de upplevs ha mer tid och lyssnar bättre (s.207-209). Eftersom dessa 

tre faktorer främst handlar om att den äldre generationen antas ha mer tid för den yngre 

generationen och inte lika mycket om familjerelationen i sig så är det rimligt att anta att dessa 

faktorer också är av betydelse i en relation mellan generationer som inte är inom familjen.  

En annan faktor som Wendy Mitchell nämner i artikeln ”The role played by grandparents in 

family support and learning: considerations for mainstream and special schools” är far- och 

morföräldrars betydelse ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att barnbarnet spenderar tid hos 

sina far- och morföräldrar om de är sjuka eller föräldrarna jobbar på kvällar och helger 

behöver föräldrarna inte förlora någon inkomst. Detta är framförallt viktigt för ensamstående 

föräldrar och speciellt för ensamstående mödrar (Mitchell 2008, s127).  Denna faktor är dock 

lättare att applicera på en relation mellan familjemedlemmar men det är inte helt omöjligt att 

en liknande relation kan etableras med en utomstående från en äldre generation.  

 

3.2 Skönlitteratur i undervisning  
Lena Kåreland, barnboksforskare och professor i litteraturvetenskap, skriver i antologin 

Bygga broar och öppna dörrar att elevers möjligheter att möta skönlitteratur i skolan är 

väsentlig för deras läs- och skrivutveckling men också för deras identitetsskapande. 

Berättandet hjälper oss att skapa mening och förståelse för andra människor. Förr i tiden låg 

fokus enbart på vad eleverna läste i skolan och läraren förlitade sig på att litteraturen skulle 

fostra eleverna utan vidare ansträngning. Idag har fokus flyttats från enbart vad till att också 
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beröra varför och hur litteraturen ska användas i undervisningen. Lärarna tar större hänsyn till 

elevernas erfarenheter och verklighet och använder litteratur som eleverna lättare kan ta till 

sig och känna igen sig i. Detta har också gjort att klassiker används i mindre utsträckning 

medan populärlitteratur blir mer vanlig och användbar utifrån ett igenkänningsperspektiv 

(Kåreland 2009, s.63-65). Som en parallell till detta skriver Kåreland även att skolor behöver 

vidga elevernas perspektiv genom att presentera litteratur som inte direkt knyter an till elevens 

egna referenspunkter. Barn finner ofta det som är annorlunda och bryter mot det vardagliga 

som spännande (s.75).  

Kåreland belyser också vikten av identifikation i barnböcker då barn har ett behov av att 

känna igen sig i en eller flera karaktärer. Hon lyfter också svårigheter i att veta vilken karaktär 

som barnet kommer att identifiera sig med, det kan lika gärna vara huvudkaraktären som en 

bikaraktär. Oavsett vilket så är yngre barn ofta mer benägna att identifiera sig med 

barnkaraktärer än vuxna karaktärer (Kåreland 2009, s.74).  

Nikolajeva skriver att berättarperspektivet i boken kan ge olika förutsättningar för på vilket 

sätt barnen tar emot det litterära verket. Om berättelsen är skriven i jagform kan det bli 

problematiskt för det yngre barnet eftersom deras jag-begrepp inte är fullt utvidgat. Det finns 

också de som påstår att ett jag-berättande kan bli för känslosamt och skrämmande för det 

yngre barnet. Detta är en anledning till att många barnböcker är skrivna ur ett 

tredjepersonsberättande (Nikolajeva 2017, s.237-238) 

Professorn Judith A. Langer tar i boken Litterära föreställningsvärldar upp vikten av 

litteratur i livet och hur den ger oss förutsättningar att definiera och omdefiniera oss själva och 

det som är vår verklighet (Langer 2005, s.17). Författaren menar att det är extra viktigt i ett 

klassrum då det ger möjligheter att hjälpa eleverna att tänka kring specifika åsikter och idéer. 

Detta kräver dock en diskussion med eleverna kring den litteratur som presenterats. Läraren 

måste vara medveten om vad, hur och varför den specifika litteraturen används (s.59). 

 

3.2.2 Högläsning  

Kerstin Dominkovic, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius skriver i Läsa högt för barn att 

det finns forskning som visar på att effekterna av högläsning för barn är positiva ur flera 

aspekter. Dels så främjar högläsning i ung ålder språkupplevelsen och ger eleverna ett större 

ordförråd som sedan är av vikt för deras skolframgång. Även förmågan att föreställa sig en 

värld bortom ”här och nu” förstärks vid högläsning. Samspelet mellan barnet, den vuxne och 
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boken är viktigt vid en god högläsningssituation. Genom att läsa och samtala om boken kan 

den vuxne vägleda barnet genom litteraturen och barnet kan lära sig att förstå sina egna 

känslor genom att identifiera sig med personer eller händelser i böckerna (Dominkovic et al. 

2006 s 13ff).   

Universitetslektorn i svenska med didaktisk inriktning Karin Jönsson beskriver också i sin 

avhandling Litteraturarbetets möjligheter: En studie av barns läsning i årskurs F-3 flera 

fördelar med högläsning eller ”läsning tillsammans” som hon väljer att kalla det. Fördelarna 

är att läsningen skapar en gemenskap i klassrummet, alla elever kan ta del av samma innehåll 

oavsett deras egen läsförmåga. Det ger också utrymme för eleverna och läraren att ta del av 

händelser och erfarenheter som andra upplever. Det finns också en möjlighet till att välja en 

bok som är lite mer avancerad textmässigt eftersom eleverna inte behöver tackla den själva 

(Jönsson 2007, s.9).  

 

3.3 Metod 
I min analys av primärlitteraturen har jag valt att fokusera på hur man kan urskilja bokens 

motiv samt hur böckerna kan relatera till elever idag och deras känslor och erfarenheter. För 

att sedan kunna diskutera hur böckerna på ett meningsfullt sätt kan användas i undervisningen 

för att beröra ämnet vänskap.  

Denna motivanalys är kvalitativ och har skett genom att jag gjort en närläsning av de valda 

barnböckerna. Jag har både tagit hänsyn till helheten och brutit ner böckerna i delar för att få 

en djupare analys av vissa stycken eller händelser som jag anser är extra viktiga för just denna 

studie. Jag har framför allt utgått från Nikolajevas teorier om motiv i barnböcker samt hennes 

beskrivning av vänskap (Nikolajeva 2017, s.89). Varje bok har först analyserats utifrån 

begreppet motiv och hur man kan urskilja att just vänskap över generationsgränser är bokens 

huvudmotiv men också vilka bimotiv och sidohändelser som förekommer. Vidare har 

böckerna analyserats utifrån vilken typ av vänskap som beskrivs och hur den hänger ihop med 

Nikolajevas syn på pojk- och flickvänskaper i barnlitteratur. Jag har också analyserat vilka 

funktioner som vänskapen i böckerna fyller dels utifrån Griggs (2010, s.200ff) och Mitchell 

(2008, s.127) beskrivningar av relationer över generationer men också utifrån de funktioner 

jag själv anser att vänskapen fyller.  

Böckerna har också analyserats utifrån ett karaktärsperspektiv och berättarperspektiv. Detta 

har gjorts i syfte att försöka urskilja faktorer som hjälper eller stjälper barnen att identifiera 
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sig med karaktärerna och händelserna i boken. Beroende av hur väl eleverna kan relatera till 

böckerna kan deras relevans i undervisningen sedan diskuteras. Den sista delen av analysen är 

alltså gjord utifrån uppsatsens andra frågeställning, det didaktiska syftet, medan den första 

delen av analysen framför allt svarar till uppsatsens första frågeställning 

Jag har inte analyserat böckerna kronologiskt uppslag för uppslag utan snarare analyserat de 

delar som passar in under de rubriker som finns i analysen.  

 

4. Tidigare forskning 
Inom ämnet vänskap över generationsgränser i barnlitteratur är forskningen begränsad. Jag 

har inte lyckats hitta någon forskning som har gjorts där fokus har varit på vänskap mellan 

yngre och äldre som inte har en familjerelation. Det resulterade i att min sökning efter tidigare 

forskning fokuserades mer övergripande på vänskap över generationsgränser ur ett mer 

generellt perspektiv. Jag hittade viss forskning som beskriver vikten av relationer över 

generationsgränser inom familjen, alltså far- och morföräldrar och deras betydelse för 

barnbarnet. Även om det är en viss skillnad på relationer över generationsgränser inom 

familjen och utanför familjen så borde de ändå kunna ge perspektiv till min studie eftersom 

det handlar om ett utbyte mellan ung och gammal. Det finns också forskning kring vilken 

betydelse vänskap har för elevers välmående. Det är av vikt eftersom att det ger en mening till 

att använda barnlitteratur som skulle kunna stärka elevernas vänskapsrelationer. Den 

forskning som jag ansett relevant för mitt eget analysperspektiv har presenterats i uppsatsens 

teori- och metodavsnitt eftersom de också varit verktyg för min analys. 

Det finns inga tidigare avhandlingar, studentuppsatser eller liknande som behandlar ämnet 

specifikt. Genom att söka på Diva-portalen har jag endast hittat en tidigare studentuppsats 

som är skriven av Kari Aava och Annicka Olsson (2003) och heter med vänskap i sagas 

värld: att nyttja sagan för att stärka vänskapsaspekten i värdegrunden samt för en ökad 

fantasi och kreativitet som handlar om hur sagor i undervisningen kan användas för att stärka 

värdegrundsarbetet. Vid första anblick verkade uppsatsen behandla liknande ämne som det 

jag är intresserad av men vid närmare läsning visade det sig att den inte var användbar för min 

egen studie. Den var heller inte användbar i referensaspekt då det inte fanns några relevanta 

källor till min egen studie.  
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5. Val av primärlitteratur 
Eftersom motivet för min analys är vänskap över generationsgränser började min sökning 

efter böcker som berörde just detta. Svenska barnboksinstitutets egen sökkatalog ELSA samt 

stadsbibliotekets sökfunktion gav mig ett större urval böcker än vad som skulle vara rimligt 

att analysera i denna motivstudie. Det blev därför nödvändigt att göra ett urval av de böcker 

som min sökning gav. Jag började med att välja bort de böcker som handlade om vänskapen 

till mor- eller farföräldrar eftersom mitt fokus ligger på att analysera vänskaper utanför den 

egna familjen och skolan. Jag valde också att enbart ta med de böcker som riktade sig till 

åldrarna 6–9 år eftersom det är de åldrarna som jag själv ska undervisa i som yrkesverksam 

lärare. Det visade sig att det inte fanns så många bilderböcker på ämnet och därför flyttades 

fokus till enbart kapitelböcker. När sökningen och den inledande urvalsprocessen var 

genomförd resulterade det i sju kapitelböcker på ämnet vänskap över generationer.  

Jag valde därefter ut två av de återstående sju böckerna som till viss del också var 

representativa ur ett genusperspektiv. Det var viktigt för mig att så många elever som möjligt 

ska kunna känna igen sig i berättelserna och därför valdes en bok som handlar om 

vänskapsrelationen mellan en flicka och en äldre dam och en bok som handlar om 

vänskapsrelationen mellan en pojke och en äldre man. De två böcker som står som fokus för 

min analys efter urvalet är följande; Majken Majken av Lisa Hyder och Louise Winblad samt 

Kråke och Gustav av Marie Bosson Rydell och Jessica Lindholm.  

 

5.1 Presentation av författare och illustratörer  
5.1.1 Lisa Hyder och Louise Winblad 

Lisa Hyder föddes 1985 i Stockholm och Majken Majken är hennes sjunde barnbok. Tidigare 

har hon skrivit fyra böcker i en serie om syskonen Tilly och två bilderböcker Om dagen tar 

slut och Kim har en hemlighet. Lisa Jobbar som jurist och skriver sina böcker på fritiden. 

Hennes böcker skildrar olika samhällsproblem och stora livsfrågor på en nivå som passar 

barnen (Hyder u.å). 

 

Louise Winblad är född 1982 och jobbar som illustratör och bloggare. Hon är också utbildad 

gymnasielärare inom media och franska. Louise driver bloggen och instagramkontot Hej hej 

vardag som aktivt skildrar en småbarnsmammas kaotiska vardag. Hon har bland annat 

illustrerat för Rfsu, vi föräldrar och Netflix (Winblad u.å). 
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5.1.2 Marie Bosson Rydell och Jessica Lindholm 

Marie Bosson Rydell är född 1970 i Varberg och jobbar som barnboksförfattare och skribent. 

Marie är utbildad förskollärare och utomhuspedagog och har under 20 år skrivit ett femtiotal 

böcker vid sidan av arbetet. Det finns ett trettiotal böcker om Kråke, såväl bilderböcker som 

kapitelböcker (Bosson Rydell u.å).  

 

Jessica Lindholm är författare och illustratör som har illustrerat böckerna om Kråke men 

också ritat bilder till läromedel och tidningar. Jessica är född och uppvuxen i Hova och hon 

bor och arbetar också där nu. Hon driver även ett galleri i Hova tillsammans med åtta andra 

konstnärer (Lindholm u.å). 

 

5.2 Presentation av analysobjekten 
Under detta stycke presenteras kortfattat den valda primärlitteraturen för att skapa en 

övergripande bild av verken och deras innehåll.  

 

5.2.1 Majken Majken  

Boken Majken Majken är skriven år 2018 och är alltså en barnbok skriven i nutid. Den 

handlar om en flicka som heter Majken som bor tillsammans med sin pappa och sin lillebror 

Bobbo i en lägenhet. Majkens mamma har nyligen dött och därför har de precis flyttat in i en 

ny lägenheten och Majken har börjat ettan i en ny skola.  

Majken har ännu inte hunnit skaffa några vänner i den nya klassen men hennes pappa 

upplyser om att det kommer med tiden. Majken är väldigt nyfiken och en dag på väg hem från 

skolan kikar hon in i fönstret på första våningen i lägenhetshuset där hon bor. Majken får se 

en tant som går in i en garderob och stänger dörren. Majken tycker att det är underligt men 

blir så nyfiken att hon inte kan hålla sig ifrån att titta in nästa dag igen. Då får hon se samma 

tant fast denna gång har hon tårta i hela ansiktet.  

Majken berättar om tanten för sin pappa som berättar att tanter ibland kan bli lite förvirrade 

och att de då behöver hjälp i vardagen från nära och kära. Majken börjar fundera på om tanten 

verkligen har några nära och kära som kan ta hand om henne och de beslutar att de ska gå ner 

och presentera sig och kolla läget. Det visar sig att tanten också heter Majken och att hon inte 

alls är förvirrad utan att hon snarare har barnasinnet kvar och hittar på många bus och upptåg.  
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Majken och Majken blir vänner och genom boken får läsaren följa med på deras lekar och får 

succesivt förklaringar till varför gamla Majken uppfört sig så underligt.  

 

5.2.2 Kråke och Gustav 

Kråke och Gustav är skriven av Marie Bosson Rydell och illustrerad av Jessica Lindholm. 

Boken är skriven 2016 och är den fjärde kapitelboken i serien om Kråke. Alla kråkeböcker 

har olika teman och går att läsa separat. Kråke och Gustav handlar om Kråke och hans granne 

Gustav som är 80 år. Gustav berättar historier för Kråke om hur det var när han var yngre och 

Kråke hjälper Gustav att förstå sig på den nya surfplattan som Gustav köpt.  

En dag cyklar Gustav vilse och kan inte hitta hem, men eftersom Kråke visat hur man skriver 

meddelanden och skickar bilder med surfplattan kan Kråke hitta Gustav och hjälpa honom till 

rätta.  

Det blir också halloween och Kråke och Gustav pratar om vad halloween är nu för tiden och 

hur det var förr. Kråke berättar om hur barnen klär ut sig och säger bus eller godis och Gustav 

berättar om att man förut bara gick till kyrkogården och tände ljus när det var all-

helgonahelgen. I slutet av boken bestämmer sig Kråke för att busa med Gustav omedveten om 

att Gustav har planerat samma sak.  

 

 

6. Analys 
Nedan följer analysen som gjorts av den valda primärlitteraturen. Först presenteras analysen 

av boken Majken Majken ur ett vänskapsperspektiv där både vänskapen som motiv och 

vänskapen som funktion diskuteras. Sedan förs en analys ur ett karaktär- och 

berättarperspektiv. På samma sätt presenteras sedan analysen av boken Kråke och Gustav. Till 

sist görs en kort jämförelse av böckerna där likheter och skillnader presenteras och 

förtydligas.  

 

6.1 Majken Majken 
Majken Majken är en kapitelbok som är skriven för barn i åldrarna 6-9 år. På bokens framsida 

gestaltas en glad flicka med rött hår, glasögon och en skolväska på ryggen. Ovanför bilden 

står titeln Majken Majken, vilket gör att man direkt förstår att flickan heter Majken. Om man 

sedan vänder på boken och läser den korta beskrivningen på baksidan förstår man att boken 

kommer att handla om Majken och om hennes nyfikenhet. Det står ingenstans på bokens 
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fram- eller baksida att boken handlar om vänskap mellan ung och gammal men det står att 

Majken ser en tant som uppför sig konstigt och bestämmer sig för att gå och hälsa på. På 

baksidan av boken finns också tre små bilder där en av dem är en bild på Majken och en tant 

när de sitter i soffan och äter bullar vilket antyder att Majken och tanten kommer att 

interagera med varandra i boken.  

Boken är 85 sidor lång och den består av 10 kapitel som alla är mellan 4 och 9 sidor långa. 

Varje kapitel har en rubrik som beskriver vad kapitlet kommer att handla om och det finns 

flera illustrationer till varje kapitel och endast fyra uppslag är helt utan illustrationer. Bilderna 

är färgglada och illustrerade utifrån innehållet i kapitlen vilket gör texten mer levande. Texten 

är relativt lättläst men det är mycket text på varje sida så det krävs ändå att läsaren inte blir 

avskräckt och att hen kan hålla flera saker i minnet samtidigt för att inte tappa bort sig i 

berättelsen. Därför anser jag att denna bok passar allra bäst som en högläsningsbok i de yngre 

åldrarna eller som egenläsning för den med mer läsvana.   

 

6.1.1 Vänskapsmotivet  

Första kapitlet i boken heter ”flyttkartongerna” och här presenteras Majken och hennes familj 

som förutom Majken består av en pappa och en lillebror. I kapitlet får läsaren veta att Majken 

precis börjat ettan i en ny skola och att hon än så länge inte hittat några vänner där.  

 
- Har du fått några nya kompisar, då? 

Att han alltid ska ställa så mycket frågor. Och så svåra frågor. Majken tuggar långsamt på sin 

macka och väntar extra länge innan hon sväljer. 

- Nej, inte ännu. 

- Det kommer, säger pappa och lyfter undan en flyttkartong (Hyder 2018, s.8) 

 

Redan här blir bokens huvudmotiv, som kan likställas med bokens tema, introducerat. 

Huvudmotivet i den här boken är vänskap och i det citerade stycket framgår det på ett explicit 

sätt vilket betyder att motivet framgår klart och tydligt för läsaren. Majken och hennes pappa 

pratar om huruvida Majken hittat några nya kompisar än eller inte. Det finns också ett bimotiv 

i boken som även det framgår av samma stycke. Bimotivet här är att Majken och hennes 

familj nyss har flyttat in i lägenheten eftersom Majkens pappa flyttar på flyttkartonger, vilket 

man också kan se på bilden på samma uppslag. Bimotivet är här i motsats till huvudmotivet 

implicit uttryckt vilket betyder att motivet är dolt och underförstått för läsaren. Det dröjer 

ända till kapitel åtta innan läsaren får veta varför Majken och hennes familj har flyttat till en 
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ny lägenhet men även då är det implicit. I kapitel sju målar Majken en nyckelpiga som hon 

säger att hon ska ge till mamma. I kapitel åtta befinner sig Majken och hennes pappa vid en 

kyrkogård och Majken lägger sin målade nyckelpiga på en av gravstenarna.  

Motivet i boken är, som sagt, vänskap och varje kapitel berör det temat. Det finns dock flera 

olika vänskaper i boken men den som är mest central är den mellan Majken och hennes 

granne. Redan i kapitel två får läsaren möta Majkens granne genom Majkens ögon. På väg 

hem från skolan tittar Majken in i sin grannes fönster och får då se hur en tant går in i en 

garderob och stänger dörren. Hon tycker att det verkar lustigt och slutar inte fundera på vad 

den där tanten hade för sig egentligen. I kapitel tre gör Majken samma sak igen och ser då hur 

tanten sitter i soffan och skrattar med tårta i ansiktet. Majken pratar med sin pappa och de 

bestämmer sig för att gå och presentera sig för tanten som enligt Majken och hennes pappa 

verkar vara lite förvirrad. I kapitel fyra blir Majken, hennes pappa och hennes lillebror 

presenterade för tanten som också hon visar sig heta Majken. I resterande kapitel får läsaren 

följa Majken och Majken i deras nyfunna vänskap och upptåg. Eftersom så stor del av boken 

handlar om just Majken och Majkens relation och att den tas upp i alla kapitel utom det första 

så är det rimligt att klassa just den relationen som den mest centrala. Övriga relationer som 

boken beskriver är till exempel den mellan gamla Majken och hennes syster, den mellan 

Majken och en klasskompis och den mellan Majken och hennes pappa och lillebror. Dessa 

relationer är viktiga men de finns inte beskrivna i lika stor utsträckning och är inte lika 

centrala som den mellan gamla Majken och lilla Majken.  

Det är en skillnad mellan kärnhändelser och sidohändelser där kärnhändelserna är de 

viktigaste för att upprätthålla bokens tema och motiv. Kärnhändelser kan inte tas bort medan 

sidohändelser kan eftersom de inte har samma betydelse för berättelsens helhet (Nikolajeva 

2017, s.70). Kärnhändelserna i Majken Majken är främst de tillfällen när Majken och Majken 

träffas. Vid deras möten får gamla Majkens tokiga beteende i början sin förklaring och alla 

deras möten vävs succesivt samman till en helhetsbild. Läsaren får till exempel i kapitel sex 

veta att anledningen till att gamla Majken gick in i en garderob i kapitel två var för att hon 

lekte kurragömma med sitt barnbarn. Och i kapitel sju får vi veta att det var gamla Majkens 

syster Berra som busat genom att kasta tårta i hennes ansikte i kapitel tre, vilket framgår i 

stycket nedan när gamla Majken bestämmer sig för att betala tillbaka med samma mynt.  
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Gamla Majken plockar fram en kartong ur picknickkorgen. Hon öppnar den försiktigt och 

tar fram en liten prinsesstårta. 

- Nej utbrister Berra och SPLAFF! så har gamla Majken tryckt upp tårtan i Berras ansikte. 

Lilla Majken och Inez blir alldeles paffa. Men först börjar gamla Majken skratta och sen 

börjar Berra skratta så att grädden hamnar överallt och då börjar också Majken och Inez 

skratta. 

- Där fick du för sist! säger gamla Majken och skrattar så hon nästan ramlar omkull. Du ska 

se hur du ser ut! (Hyder 2018, s. 62) 

 

 

Sidohändelser förekommer inte lika ofta i barnböcker som i vuxenböcker eftersom det lätt kan 

röra till det för den yngre läsaren. Sidohändelser kan dock ge ett djup till berättelsen och i 

Majken Majken finns några sidohändelser som jag anser är av betydelse för berättelsens djup. 

Sidohändelserna i den här boken är Majkens relation till sin pappa och det faktum att hennes 

mamma är död samt Majkens ihållande försök att hitta en klasskompis att bli vän med. Att 

Majkens mamma är död får läsaren veta först i kapitel åtta men redan innan har det implicit 

uttryckts att Majkens pappa är ensam och att han är trött och ledsen.  

 

6.1.2 Vänskapens funktion  

I boken Majken Majken framställs vänskapen mellan unga och gamla Majken som lekfull och 

busig. De hittar på många olika saker och det är oftast sådant som barn brukar hitta på 

eftersom gamla Majken verkar ha barnasinnet kvar och föredrar sådana lekar framför det som 

gamla tanter, enligt normen, vanligtvis gör. Unga Majken har därför lite svårt att veta vad som 

egentligen är normalt för gamla tanter att göra. Den bilden hon haft av tanter innan verkar ha 

rubbats när hon mötte gamla Majken.  

 

- Hon verkade arg, säger Majken när hon tuggat klart. 

- Inte undra på! Jag smög in i hennes lägenhet medan hon duschade och tog nästan alla hennes 

kläder. Lämnade bara kvar några mjukisbyxor. Jag älskar att göra Berra arg! 

Det är en konstig grej att göra, tycker Majken. Men hon säger ingenting. Det är fortfarande lite 

svårt att förstå vad som är vanligt för gamla tanter att göra. (Hyder 2018, s.48) 

 

Samtidigt som lilla Majkens bild av gamla tanter rubbas får läsaren också en bild av att tanter 

inte behöver vara på ett speciellt sätt utan mycket väl kan vara lekfulla och busiga utan att 
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vara förvirrade. Vilket också kan tänkas vara författarens intention med boken eftersom det 

framgår så tydligt att gamla Majken bryter både mot normen och mot unga Majkens och 

hennes pappas föreställningar om gamla tanter.  

Den kvinnliga vänskapen kännetecknas ofta av känslor (Nikolajeva 2017, s.89). Majken 

Majken upprätthåller, enligt mig, inte den bilden Nikolajeva har av hur vänskap mellan flickor 

ofta framställs. Vänskapen här är snarare äventyrlig och busig än känslosam, vilket skulle 

passa bättre in på beskrivningen av en pojkvänskap. Det finns dock känslosamma inslag i 

boken men de förekommer inte i samband med hur Majken och Majkens relation beskrivs 

utan förekommer snarare i bimotiven eller sidohändelserna.  

Unga Majkens och gamla Majkens relation inleds i boken och de känner inte varandra sen 

tidigare. Läsaren får successivt ta del av hur unga Majken funderar kring och närmar sig 

gamla Majken och hur deras relation sen utvecklar sig. Enligt DeGeorge är det en fördel om 

det beskrivs i boken hur karaktärerna går till väga för att skaffa vänner och hur de sedan 

upprätthåller relationen, om boken ska användas i undervisningen (DeGeorge 1998, s.159-

161). Det är inte bara unga och gamla Majkens relation som beskrivs utan läsaren får också 

följa Majkens kamp att hitta en vän i klassen. Hon tycker själv att hon beter sig konstigt i 

sociala sammanhang. 

 

Hon undrar om pappa också gör konstiga saker när han är med andra människor. Som att 

krocka med en kille när man försöker sätta på sig skorna, eller räcka upp handen fastän det är 

rast. Eller om pappa också säger konstiga saker som han ångrar direkt, men då är det för sent 

för att alla har redan hört det. Som att säga att man samlar på klistermärken när läraren 
frågar vad man tycker om att göra. Det är ingen som samlar på klistermärken, det är bara dumt 

(Hyder 2018, s.8) 

 

Unga Majken uttrycker dock aldrig samma oro i sin relation med gamla Majken utan klarar av 

att upprätthålla den vänskapsrelationen utan att reflektera kring hur hon borde bete sig. 

Relationen mellan unga och gamla Majken fungerar också som en inkörsport för Majkens 

relation till klasskompisen Inez. Min upplevelse är att lilla Majken får mod och kraft av att 

umgås med gamla Majken och från att inte ha några vänner alls har hon nu lyckats skaffa 

flera.  
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Ytterligare en funktion som Majken och Majkens relation fyller är att gamla Majken finns där 

när unga Majkens pappa är upptagen och inte har tid för henne. Detta är också en av 

funktionerna som Griggs beskriver och som bidrar till barnets välbefinnande (2010 s.207). 

Relationen mellan unga och gamla Majken är inte undervisande eftersom gamla Majken inte 

uttryckligen fungerar som en mentor till unga Majken. Gamla Majken fungerar inte heller 

som en problemlösare eftersom de inte diskuterar unga Majkens problem eller tankar i vidare 

mening. I och med att unga Majken och gamla Majken inte har något släktband är inte 

relationen påtvingad. Unga Majken och gamla Majkens relation är istället ömsesidig och det 

finns inga krav med relationen utan båda går in i den med samma mål, att ha roligt 

tillsammans.  

Genom boken får läsaren också följa unga Majkens identitetssökande. För unga Majken är 

namn viktigt och en stor del av identiteten. Unga Majken funderar mycket över sitt eget namn 

och hon vill mer än gärna ha ett smeknamn.  

 

Det skulle vara kul om Majken fick ett smeknamn på nya skolan. Lillebror får ju heta Bobbo 

så hon skulle också kunna kallas något. Fast undrar om de i nya skolan ens vet att hon heter 

Majken. Hon sa det första dagen när hon skulle presentera sig för alla […] Majken bestämmer 

sig för att de i nya skolan ska börja säga Majken först. Sen får hon hoppas på ett smeknamn. 

Kanske om ett år (Hyder 2018, s.15). 

 

Stycket ovan är från kapitel två och redan här har hon börjat fundera kring sitt namn och 

smeknamn. Det fortsätter sedan genom hela boken och återkommer när hon börjar fundera 

över vad gamla tanter egentligen heter; hon gissar på Berit eller Kerstin. Men när hon sedan 

möter gamla Majken blir det en rolig överraskning att de faktiskt heter samma sak.  

 

- Majken, säger Majken och sträcker fram sin hand. 
- Va? 
- Va? Säger Majken av ren reflex. 
- Hur visste du det? 
- Nej, jag sa bara Majken. 
- Ja? 

Majken blir alldeles varm i ansiktet. Hon tittar på pappa men Bobbo har börjat gråta så han 
tittar inte tillbaka. 

- Vadå? Säger hon. 
- Du sa Majken? 
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- Ja, Majken, svarar Majken. 
- Ja, Majken. 

Majken förstår ingenting. Hon försöker le mot den gamla tanten så hon inte ska bli arg på 
henne men egentligen vill hon bara gråta. Varför kan hon aldrig säga någonting rätt? 

- Förlåt, säger hon tyst. 
Den gamla tanten skrattar. 

- Nej, nej, jag menar, hur visste du att jag heter Majken? 
Majken blinkar bort tårarna i ögonen. 

- Heter du också Majken? 
- Heter DU Majken? 
- Ja, jag heter Majken, svarar Majken (Hyder 2018, s.34). 

 

Det faktum att de båda heter Majken blir en viktig del i boken och visar på att trots 

åldersskillnaden så kan de identifiera sig med varandra, både via namnet och med de 

egenskaper de har gemensamt. Vilket också ger deras relation en identitetsskapande funktion, 

speciellt för unga Majken.  
 

Författarna till boken Majken Majken är väl medvetna om att vänskapsrelationen mellan unga 

och gamla Majken fyller en funktion i berättelsen. Vilken typ av funktion är dock svårt att 

säkert veta och de funktioner som analyserats ovan är inte nödvändigtvis deras tänka 

funktioner. Det går dock att anta att författarna velat framställa gamla Majken som 

normbrytande och att relationen dem emellan är humoristisk, lustfylld och identitetsskapande.  

 

6.1.3 Karaktärs- och berättarperspektiv 

I Majken Majken finns både barnkaraktärer och vuxenkaraktärer som läsaren kan välja att 

relatera till. Unga Majken är huvudpersonen och hon är central genom hela boken. Gamla 

Majken är också en karaktär som är med på många ställen i boken och som beskrivs mer 

ingående och även den unga Majkens pappa beskrivs på ett djupare plan. Majkens lillebror, 

gamla Majkens syster Berra, Majkens kompis Inez och Inez mamma är karaktärer som finns 

med men som inte nämns eller beskrivs lika ingående. Kåreland nämner att det är vanligast att 

barn identifierar sig med barnkaraktärer eftersom det ligger närmare deras verklighet än 

vuxenkaraktärerna. Men det är svårt att på förhand förutse vilken karaktär som barnet 

kommer att identifiera sig med på grund av alla barns olikheter samt olika referensramar och 

erfarenheter (Kåreland 2009, s.63). I boken Majken Majken känns det dock mer eller mindre 

självklart att de barn som läser eller lyssnar på berättelsen kommer att identifiera sig med 

unga Majken om de identifierar sig med någon. Unga Majken är en stark karaktär som tar 

mycket plats i boken och de andra karaktärerna finns mer i bakgrunden. Gamla Majken, som 
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också tar mycket plats i boken, är långt ifrån barnens egna identitet åldersmässigt men kanske 

kan de känna igen sig själva, eller någon i deras närhet, i de karaktärsdrag som gamla Majken 

visar.  

Bokens berättarperspektiv påverkar också på vilket sätt den som hör berättelsen kan leva sig 

in i den. I boken Majken Majken är berättarperspektivet i tredjeperson vilket också är det 

vanligaste när det kommer till barnlitteratur.  

 

-Hade du en bra dag i skolan? frågar pappa och öppnar ännu en flyttkartong. Majken tuggar 

klart på sin macka och sväljer innan hon svarar. 

-Min nya lärare är snäll, säger Majken och dinglar med benen. För det är sant. Hon vill bara 

säga saker som är sant till pappa. (Hyder 2018, s.7) 

 

Det är genom hela boken unga Majken som läsaren får följa och som berättelsen utgår ifrån. 

Majken benämns aldrig ur ett jag-perspektiv utan hon är på så vis distanserad genom ett 

tredjepersonsperspektiv. En bok som är skriven ur ett jag-perspektiv kan enligt Nikolajeva 

göra att berättelsen blir för verklig för barnen, så att de istället för att relatera till berättelsen 

på en lämplig nivå blir väldigt känslomässigt berörda och i värsta fall skrämda (Nikolajeva 

2017, s237-238). Någonting som skulle kunna bli för känslomässigt i den här boken är när det 

kommer fram att Majkens mamma är död och att de hälsar på henne på kyrkogården.  

 

Majken ställer ljuset framför gravstenen och pappa tänder det med en tändsticka. 

– Får jag ge min nyckelpiga nu? 

Pappa nickar. Majken tar ut nyckelpigan ur fickan och lägger den bredvid det tända ljuset. 

Pappa sätter sig i gräset med Bobbo i knät och Majken sitter bredvid. Bobbo skrattar när ett 

löv faller ner och smeker hans ansikte. I vinden hörs vacker fågelsång. 

– Vi saknar dig, säger pappa. 

När Majken tittar upp ser hon att det rinner en tår längs hans kind. Pappa lägger sin arm runt 

henne och drar henne närmare sig. 

– Vi saknar dig, mamma, säger Majken. Och så sitter de där tillsammans och de vet att 

kärleken aldrig kommer att ta slut (Hyder 2018, s.70). 

 

Stycket ovan är känslomässigt men det är också distanserat på så sätt att det aldrig explicit 

står skrivet att Majkens mamma är död eller varför, utan det är snarare någonting som läsaren 
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själv måste läsa in i kontexten. Det skulle kunna vara en medveten handling från författaren 

för att texten ska väcka känslor men samtidigt inte skrämma läsaren, som i detta fall är ett 

barn.  

 

6.2 Kråke och Gustav 
Boken Kråke och Gustav är en kapitelbok som riktar sig till åldrarna 6-9 år. På bokens omslag 

kan man se Kråke tillsammans med Gustav och en halloween-pumpa. Genom att titta på 

omslaget och titeln på boken får man reda på att det kommer att handla om Kråke och Gustav 

och att de har en relation till varandra. På baksidan står det också att boken kommer att handla 

om Kråke och hans kompis Gustav som är 80 år gammal. Läsaren får även veta att det är 

Halloween och att man kan vänta sig både spänning och dramatik eftersom Gustav kommer 

bort. Boken består av 10 kapitel som totalt omfattar 52 sidor. Varje kapitel är fem sidor långt 

och består av både text och bilder och en rubrik som beskriver vad som kommer att hända i 

kapitlet. Bilderna är illustrerade i svartvitt och fungerar som en förstärkning till handlingen då 

de visar något som samtidigt nämns i texten. Kråke och Gustav är den fjärde kapitelboken i en 

serie om Kråke men den är inte beroende av någon annan del då handlingen är fristående.  

Texten i boken är relativt lättläst med inte allt för komplicerade ord och fraser men det är 

mycket textmassa på varje sida. Denna bok lämpar sig därför både som högläsningsbok i de 

yngre åldrarna och som egenläsningsbok för de elever som i högre grad utvecklat sin 

läsförmåga och läsförståelse. 

 

6.2.1 Vänskapsmotivet  

Boken Kråke och Gustav inleds med kapitlet ”Kråkes granne” och redan på första och andra 

sidan får läsaren veta att Kråkes granne heter Gustav och Kråke går dit och hälsar på ibland.  

 

När mamma och pappa jobbar och Lovisa och Elsa är på fritids, brukar Kråke vara ensam 

hemma. Ibland har han någon kompis med sig hem, vissa dagar åker han med hem till någon 

och ibland går han till Gustav. Gustav bor ensam i ett hus lite längre bort på gatan. Ja, inte helt 

ensam, han har en katt och en undulat som sällskap. (Bosson Rydell 2016, s.6) 

 

I stycket ovan introduceras läsaren för Gustav och vem han är och hur Kråke och Gustavs 

relation ser ut. Gustav är Kråkes granne som bor på samma gata och senare på samma sida 
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står det även att Kråkes familj ofta hjälper Gustav med hushålls- och trädgårdsarbete. Läsaren 

får också veta att Kråke tycker om när Gustav berättar saker och att Gustav uppskattar Kråkes 

besök. Bokens huvudmotiv blir tydligt redan i första kapitlet eftersom Kråke och Gustavs 

relation beskrivs tydligt men också för att titeln på boken redan avslöjat vad den kommer att 

handla om. Gustav och Kråkes relation beskrivs och gestaltas mer eller mindre i alla bokens 

kapitel. Bokens huvudmotiv går att likställa med bokens tema och i detta fall är bokens 

huvudmotiv Kråke och Gustavs vänskap. Vid sidan av huvudmotivet finns ofta bimotiv som 

fungerar som sekundärmotiv i berättelsen och som står i bakgrunden av huvudmotivet. I 

Kråke och Gustav finns inga utmärkande bimotiv just för att varje kapitel så tydligt 

framställer relationen mellan Kråke och Gustav och lämnar inte plats åt några sekundärmotiv i 

vidare mening. Berättelsen är i det avseendet tydlig och inte alls invecklad med flera olika 

motiv och teman. Inga andra relationer än Gustav och Kråkes beskrivs ingående eller 

påverkar handlingen i stort. Vid ett fåtal tillfällen nämns andra personer i boken men 

relationerna mellan de personerna och Kråke beskrivs, som sagt, inte speciellt ingående. Den 

aspekten gör också att huvudmotivet blir tydligare och att det inte går att ta miste på att Kråke 

och Gustavs relation är det som är huvudfokus i boken.  

Bokens kärnhändelser berör alla på något sätt Kråke och Gustavs relation till varandra. Ett 

exempel på en kärnhändelse är när Gustav kommer bort och Kråke hjälper honom att hitta 

hem genom att skicka ett sms och en bild. Kråke har dagen innan hjälpt Gustav att lista ut hur 

han ska använda sin nya surfplatta så att han kan skicka bilder och meddelanden till sina 

vänner. En kunskap som visar sig bli livsviktig för Gustav redan dagen efter.  

 

Det är första dagen på höstlovet och Kråke sitter hemma på sitt rum när det plingar till i 

mobilen. Det är ett meddelande från Gustav. 

”Jag har fått punka, kan du hjälpa mig?” 

Oj, tänker Kråke, punka?! Gustav har väl ingen bil? Han skriver ett svar: ”Var är du?” 

Det tar någon minut sen kommer svaret: ”Jag vet inte riktigt…” och sedan är det en smiley 

med uppspärrade ögon och en bild. Kråke ler. Han har visat Gustav hur man använder smileys. 

(Bosson Rydell 2016, s. 24) 

 

 

Gustav har fått punka på sin rullator och hittar inte hem. Men eftersom Kråke lärt honom att 

använda sin surfplatta kan bilden som han skickat hjälpa Kråke att lokalisera var han befinner 

sig. Denna kärnhändelse ger också lite spänning i boken då läsaren får följa hur Kråke letar 
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efter Gustav och försöker klura ut var han är. Det finns också en annan kärnhändelse som är 

betydelsefull för att berättelsen ska fortgå. Det börjar nämligen närma sig halloween och 

Kråke och Gustav börjar diskutera hur det var förr i tiden och hur det har blivit nu. De sista 

fyra kapitlen handlar om halloween och förberedelser inför högtiden och sista kapitlet 

avslutas med att både Kråke och Gustav klär ut sig och busar med varandra.  

Sidohändelserna i boken är inte många, vilket ger ett uttryck av att berättelsen är enkel och på 

så vis också lättläst för barn i de yngre åldrarna. Det finns inte heller speciellt många 

händelser där Kråke och Gustav inte är tillsammans eller interagerar med varandra. Och det är 

ytterligare ett bevis på att det som är viktigast i boken är relationen mellan Kråke och Gustav.  

 

6.2.2 Vänskapens funktion 

Relationen mellan Kråke och Gustav är inte på något sätt påtvingad eller ansträngd. Den är 

ömsesidig och fyller en funktion utifrån både Kråkes och Gustavs perspektiv. Gustav är 

Kråkes granne och på den vägen har de lärt känna varandra. Kråke gillar att gå över till 

Gustav och fika och hjälpa till och Gustav gillar att Kråke kommer och håller honom sällskap. 

Vid flera tillfällen i boken fungerar Kråke och Gustavs relation som en källa till ny kunskap. 

Gustav har många historier som han berättar för Kråke om hur det var förr i tiden och Kråke 

ställer frågor och fascineras av anekdoterna. Griggs nämner att en funktion som relationer 

mellan generationer fyller är den undervisande funktionen, att relationen är en källa till 

kunskap på grund av att den äldre ofta besitter mer kunskap och erfarenhet (Griggs 2010, 

s.208). Men i detta fall är den undervisande funktionen uppfylld i båda riktningarna. Kråke får 

reda på mycket men Gustav får också lära sig saker av Kråke som blir tydligt i stycket nedan.  

 

- Det låter bra, säger Kråke. På onsdag blir det bus eller godis. 

- Inte ett påhitt till? 

- Jo, man klär ut sig till något läskigt och knackar på hos folk som har en tänd pumpalykta 

utanför. Om man inte får godis så busar man med dem (Bosson Rydell 2016, s.43). 

 

 

I detta citat förklarar Kråke för Gustav vad det innebär att gå ”bus eller godis”. Gustav 

förklarar sedan också för Kråke vad hans familj brukade göra på allhelgonahelgen när han var 

barn och att han fortfarande går till kyrkogården och tänder ljus för att minnas de som lämnat. 

Inte bara fungerar relationen som undervisande dem emellan utan här finns också ett 

pedagogiskt syfte med boken då läsaren får chans möta nya kunskaper.  
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Kråke och Gustavs vänskap har pågått under en längre tid och hur de möttes är ingenting som 

läsaren får reda på i den här boken. Eftersom Kråke och Gustav är en del i bokserien om 

Kråke så kan det vara så att Kråke och Gustav möts i en tidigare bok och att läsaren då får 

veta hur de blev vänner. Däremot upprätthålls relationen genom hela boken och barnen som 

tar del av berättelsen kan därför tänkas få tips på hur de kan upprätthålla vänskapsrelationer 

vilket enligt DeGeorge är väldigt viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv (DeGeorge 1998, s159-

161). Relationen mellan Kråke och Gustav är heller inget substitut för avsaknaden av 

vänskapsrelationer inom den egna generationen. Det nämns flera gånger att Kråke har andra 

vänner som är i hans egen ålder och Gustav berättar vid ett flertal tillfällen berättelser om 

vänskapsrelationen med vännerna i hans egen ålder. Det nämns också i boken att Kråke ibland 

går över till Gustav när hans föräldrar inte är hemma eller leker med någon kompis.  

 

Typiskt för pojkvänskaper i litteraturen är att de är busiga och äventyrliga. Pojkar framställs 

ofta som tuffa och modiga medan flickor framställs som känslosamma och lugna (Nikolajeva 

2017, s.89). I Kråke och Gustav är relationen inte speciellt fartfylld utan snarare finns det ett 

lugn över deras relation. Däremot innehåller boken vissa äventyrliga och busiga delar som 

t.ex. när Gustav kommer bort och när de skrämmer varandra under bus eller godis.  

 
Det är mörkt och lite läskigt i trädgården. Buskarna ser inte ut som vanligt. Kråke knackar på 

fönstret i altandörren. 

- Hallå, Gustav! Bus eller godis? 

- BUS! Hör de en röst ropa- 

Alla barnen hoppar till när Gustav kliver fram ur den stora lådan. 

- Hjälp, så rädd jag blev! Gustav, inte får man skrämmas sådär! säger Kråke. 

- Inte? säger Gustav och krånglar sig ur kartongen och ut på gräset, det är väl det som är 

meningen med Halloween! (Bosson Rydell 2016, s.50) 

 

 

Eftersom Gustav fått höra om bus eller godis och vad det går ut på kan han inte motstå att 

busa själv när Kråke och hans vänner kommer dit. Här kan vi också se att det finns något 

lekfullt kvar i Gustav trots att han är 80 år. Trots detta inslag är relationen mellan Kråke och 

Gustav oftast väldigt stilla och de lever till viss del upp till normerna för hur en pojke och en 

gubbe antas vara. Gustav är lugn och bjuder på fika medan han berättar anekdoter om sitt liv 

och Kråke är lekfull, busig och hjälpsam.  
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På baksidan av boken står det att denna kapitelbok om Kråke kommer att innehålla både 

spänning och dramatik men också att sambandet mellan Halloween och allhelgonahelgen reds 

ut. Den korta beskrivningen om vad boken kommer att handla om ger en inblick i författarens 

intention med berättelsen. Hon har haft för avsikt att göra boken spännande men också fylla 

den med pedagogiska inslag där läsaren kan få nya kunskaper. Detta är också den 

uppfattningen som jag själv fått när jag läst boken även om spänningsmomenten och 

dramatiken inte är så påtaglig så finns där inslag av det. Boken är också tilltänkt barn i 

lågstadieåldern, och att de ska kunna läsa själva, vilket gör spänningsnivån mer förståelig.  

 

6.2.3 Karaktärs- och berättarperspektiv  

I Kråke och Gustav finns det egentligen bara två karaktärer som beskrivs ingående och som 

det går att identifiera sig med. Kråke och Gustav är de som förekommer oftast och de andra 

karaktärerna som finns med beskrivs väldigt kortfattat eller inte alls. Kråkes mamma och 

pappa är med men är väldigt sparsamt beskrivna och det enda läsaren får veta är att Kråkes 

pappa är polis på grund av att han hjälper till när Gustav kommer bort. Kråke har också en 

lillasyster som inte heller nämns mer än med namn. Kråke har en kompis som heter Ludvig 

men som inte heller nämns mer än i förbifarten då de ska klä ut sig på halloween och gå ”bus 

eller godis”.  

Vilken karaktär som läsaren finner lättast att identifiera sig med är subjektivt men i detta fall 

är det rimligt att anta att de yngre barnen identifierar sig med Kråke och inte Gustav. Främst 

för att Kråke är barn men också för att han är närmare barnens egna intressen och 

erfarenheter. Gustav är 80 år gammal och framställs i boken som en äldre man som vet 

mycket och som kan berätta saker från förr i tiden som Kråke inte vet. Det faktum att både 

Kråke och Gustav är killar skulle kunna vara en anledning till att tjejer som läser boken inte 

identifierar sig med någon av karaktärerna. Men det betyder inte att de som inte identifierar 

sig med en karaktär inte kan känna igen sig i berättelsen eller förknippa karaktärerna med 

någon från deras verklighet.  

Berättarperspektivet är ofta skrivet i tredjeperson i barnböcker. Så är även fallet i Kråke och 

Gustav. Kråke är huvudpersonen och det är honom läsaren får följa genom boken. Kråke är 

alltid nämnd ur ett tredjepersonsperspektiv och aldrig ur ett jag-perspektiv.  
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När Kråke kommer fram till huset ser han att Gustav sitter utanför i en stol med katten Gråen i 

knäet. På bordet står en kaffekopp. Det ser mysigt ut. 

- Hej Gustav, ropar Kråke. 

- Hej Kråke, vill du ha kaffe? Undrar Gustav. 

Kråke skrattar. Gustav brukar alltid skoja om olika saker (Bosson Rydell 2016, s.6-7) 

 

Kråke beskrivs i tredjeperson och en anledning till det kan vara att distansera läsaren från 

huvudpersonen för att inte riskera att skrämma eller framkalla för mycket känslor hos läsaren, 

speciellt om de är barn. Men Nikolajeva menar att det finns de som påstår att yngre barn inte 

kan ta till sig en bok som är skriven ur jag-perspektiv eftersom de inte fullt har utvecklat ett 

eget jag-perspektiv (Nikolajeva 2017, s.237-238). I det här fallet så anser jag att historien inte 

är känsloladdad eller läskig på så vis att ett jag-perspektiv skulle skrämma läsaren eller lämna 

hen med olustkänslor. Däremot är ett tredjeboksperspektiv att föredra om barnet ska läsa själv 

då det blir enklare att följa med i berättelsen och den distanseras också från barnet som läser.  

 

6.3 Jämförelse 
Nedan görs en kort jämförelse mellan böckerna kopplad till det som berörts i analysen för att 

få en tydligare helhetsbild och en sammanfattning.  

Båda böckerna är ämnade för barn i lågstadieåldern, alltså 6-9år, och de är båda 

kapitelböcker. De är båda relativt lättlästa så att de kan fungera som egenläsning men de kan 

med fördel högläsas för elever i lågstadiet. Majken Majken är dock lite mer invecklad och 

kräver i större utsträckning en van läsare eller stöd från en vuxen än boken om Kråke och 

Gustav som är lite enklare i både text och handling. 

Det är väldigt tydligt i båda böckerna att vänskapen mellan ung och gammal är huvudmotivet 

och det som böckerna främst handlar om och bygger berättelserna kring. I Majken Majken 

finns det dock fler sidohändelser och andra bimotiv som också är viktiga för bokens handling 

så som döden, identitetsskapande och sökande efter vänskap. I Kråke och Gustav är 

berättelsen centrerad kring relationen och utbytet mellan ung och gammal och några andra 

motiv blir inte synliga i någon vidare mening. Sidohändelser och bimotiv kan ge en berättelse 

ett större djup vilket också är fallet i Majken Majken men inte i lika hög grad i Kråke och 

Gustav. Vänskapernas funktioner skiljer sig åt i böckerna. I Majken Majken fyller 

vänskapsrelationen mellan ung och gammal en identitetsskapande funktion där både unga 

Majken och gamla Majkens identiteter ifrågasätts och prövas. Relationen mellan lilla och 
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gamla Majken utvecklas också på basis av att lilla Majken inte har några vänner i den nya 

skolan och hennes pappa är väldigt upptagen med hennes lillebror eller sitt jobb.  

Vänskapen mellan Kråke och Gustav däremot fungerar undervisande och är inte ett substitut 

för annan vänskap eftersom både Kråke och Gustav har gott om vänner. Och boken har ett 

pedagogiskt syfte i den meningen att den genererar faktakunskaper till läsaren.  

Både Majken och Majkens relation och Kråke och Gustavs är ömsesidig och utan tvång. De 

har inga släktband som binder dem samman utan vänskapen är frivillig. De har också 

gemensamt att båda relationerna är äventyrliga och busiga, dock är Majken och Majkens 

relation mer påtagligt normbrytande än Kråke och Gustavs. Gamla Majken är betydligt mer 

barnslig och ungdomlig medan Gustav besitter fler av de egenskaper som vi enligt normen 

förväntar oss från en äldre person. Majken Majken är också mer känsloladdad än Kråke och 

Gustav men båda böckerna bjuder på bus och äventyr.  

I Majken Majken får läsaren också följa hur de hittar varandra och hur de sedan blir vänner. 

Kråke och Gustav däremot är redan vänner från början av boken och läsaren får aldrig veta 

hur de träffades eller hur deras vänskapsrelation inleddes.  

Böckerna liknar varandra när det handlar om berättarperspektivet eftersom de båda är skrivna 

i tredjeperson. Däremot skiljer de sig lite ur ett karaktärsperspektiv för att det finns fler 

karaktärer beskrivna i Majken Majken än det finns i Kråke och Gustav. Sidokaraktärerna i 

Majken Majken förekommer också mer frekvent och beskrivs mer ingående än de karaktärer 

som finns i Kråke och Gustav. Huvudkaraktärernas beskrivningar är dock liknande i de båda 

böckerna och man får möta dem väldigt frekvent i både Majken Majken och Kråke och 

Gustav.  

 

7.Diskussion  
Enligt läroplanen för förskola, skola och fritidshem ska undervisningen i ämnet svenska ge 

eleverna möjlighet att möta texter ur olika genrer för att de på så sätt ska stärka sin egen 

identitet och få kunskaper om världen runt omkring (Skolverket 2018, s.257). Genom att 

använda skönlitteratur som berör olika livsfrågor får eleverna både möta litteratur och olika 

genrer men också beröra frågor som är av vikt och intresse för deras egna identitetsskapande 

och liv. Böckerna som jag har analyserat har tydligt visat att de har vänskap över 

generationsgränser som motiv. Eftersom de så tydligt visar på vänskap över 

generationsgränser går det att anta att även eleverna kommer att uppfatta det motivet och 
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förhoppningsvis reflektera kring det. Denna typ av vänskap är i viss mån normbrytande och 

annorlunda jämfört med de vänskapsrelationer som elever vanligtvis möter och ingår i. Det är 

positivt att bli presenterad för olika typer av vänskapsrelationer för att nyansera begreppet 

vänskap och visa på att det går att finna relationer även utanför skolan och familjen.  

Vänskaperna i de analyserade böckerna framställs på lite olika sätt och kan därför lämpa sig 

för olika typer av elever eller klasser. De kan också tänkas komplettera varandra bra då 

Majken Majken framställer den äldre generationen som barnslig och lekfull medan Kråke och 

Gustav beskriver densamma som lugn och vis. Eleverna har säkerligen olika referenser och 

erfarenheter när det kommer till den äldre generationen vilket påverkar hur de tar till sig 

berättelserna. Böckerna är också olika ur ett genusperspektiv vilket gör att de kompletterar 

varandra även på den punkten. Om man som lärare väljer att använda dessa böcker i 

undervisningen kan det vara en fördel att presentera båda eftersom det kan vara olika lätt för 

eleverna att identifiera sig med karaktärerna i böckerna.  

Skönlitteratur och högläsning i skolan är utan tvekan användbart och positivt ur flera aspekter. 

Kåreland menar att genom att använda skönlitteratur i undervisningen som kopplar till 

elevernas erfarenheter och föreställningsvärldar kan de identifiera sig med karaktärerna i 

böckerna och på så sätt reflektera och vidga sina vyer kring olika livsfrågor (Kåreland 2009, 

s.63). Vänskap är en central del i människors varande och det är inte alltid helt lätt att skapa 

nya vänskapsrelationer eller att upprätthålla dem. Genom att använda den typ av litteratur som 

ovan har analyserats kan eleverna presenteras för hur dessa relationer hittas och upprätthålls. 

Boken Majken Majken beskriver också hur unga och gamla Majken går till väga för att inleda 

sin vänskapsrelation vilket är användbart ur ett pedagogiskt perspektiv då eleverna kan få tips 

på hur de själva ska göra i liknande situationer. DeGeorge (1998, s.159-161) skriver dock att 

det är viktigt att läraren medvetet arbetar kring boken med sina elever för att uppnå det 

resultat som hen vill. Det innebär i det här fallet att det kan vara av vikt att diskutera hur 

Majken och Majken blir vänner i en helklassdiskussion men också övningar där eleverna får 

testa att ”bli vänner” med varandra kan vara relevanta. I Kråke och Gustav får läsaren inte 

veta hur de gick till väga för att finna vänskap men istället kan den boken användas som 

underlag för hur en vänskapsrelation kan upprätthållas.  

Båda böckerna är också relativt nya, 2016 och 2018, vilket betyder att de är skrivna utifrån 

barns erfarenheter och referenser i vårt nutida samhälle. Det kan vara knepigt att använda sig 

av litteratur som är skriven för allt för länge sen då de kan innehålla delar som är svåra att 

relatera till för dagens barn. Att använda sig av klassiker i undervisningen har länge varit 
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populärt men idag har det blivit mer vanligt att ifrågasätta dessa verk ur ett didaktiskt 

perspektiv.  

På grund av att det är väldigt begränsat med tidigare forskning kring vänskap över 

generationsgränser utanför familjen både allmänt och inom litteraturforskning, finns det stora 

möjligheter för ämnet att utforskas. Den forskning som jag hittat kring relationer över 

generationsgränser inom familjen är användbar men inte fullt ut applicerbar på mitt 

analysämne. Det går att anta att relationer som är utanför familjen är ömsesidiga i ett vidare 

perspektiv än de inom familjen eftersom det inte finns något påtvingat från varken den ena 

eller andra parten. Men de funktioner som Griggs (2010, s.207ff) beskriver går ändå att 

applicera på en relation även utanför familjen. Den äldre generationen idag är ofta piggare än 

förr och har mer tid till förfogande för den yngre generationen. I och med detta blir min 

analys kring ämnet vänskap över generationsgränser baserad på det jag lyckats hitta inom 

ämnet men också till viss del baserad på mina egna tankar och föreställningar kring hur 

relationerna framställs och varför. Min analys hade kunnat vara mer omfattande om det fanns 

mer forskning kring ämnet. Det jag analyserat är det som jag funnit intressant i böckerna när 

det handlar om vänskapsrelationerna mellan ung och gammal. Ytterligare analys skulle därför 

kunna förvirra eller riskera att falla utanför de aktuella frågeställningarna för just denna 

motivanalys.  

Det ska också belysas att min analys av böckerna, som är skrivna av vuxna, är gjord ur mitt 

perspektiv som vuxen och kan inte likställas med om ett barn hade gjort samma analys av 

vänskapsrelationerna i böckerna. Därför skulle det vara intressant om en liknande analys 

gjordes av barn där deras erfarenheter och referenser får spela in eftersom det är de som 

böckerna är ämnade för.  
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