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Abstrakt

I mitt examensarbete har jag undersökt vilka konflikter som gestaltas och förankras i tre 

bilderböcker. Jag har undersökt vilka normer som blir synliga genom dessa konflikter. Om 

normbrott leder till straff hur ser de då ut? Min empiri består av tre av de mest utlånade 

bilderböckerna på Stockholms stadsbibliotek 2007; Känner du Pippi Långstrump, Näpp! sa 

Alfons Åberg och Pricken. 

Som blivande konst- och mediepedagog funderar jag över bilders medverkan, hur saker som 

gestaltas och visualiseras har del i skapandet av jaget. Jag har använt semiotiken som metod i 

mitt arbete, genom dess begrepp har jag delat upp bilden i dess beståndsdelar för att få en 

inblick och djupare förståelse i vad bilden vill säga. Bilderboken som riktar sig till små barn 

förväntas ofta ha en underhållande men även moraliskt uppbygglig funktion. I min 

undersökning har jag satt konflikten i fokus och har, utifrån den sociokulturella teorin och 

Foucaults teorier kring den disciplinära makten, undersökt bilderboken som verktyg för 

socialisation. I de här tre böckerna kretsar konflikterna kring makt och normer. Normbrott 

leder till olika konsekvenser som illustratören ger sina karaktärer, genom detta externaliseras 

vår kulturs syn på vilket beteende som uppmuntras och vilket som ska korrigeras. På så sätt 

blir barnet tidigt medvetet om vad som anses vara ett lämpligt beteende.
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1. Inledning

Som småbarnsförälder läser man en hel del barnbokslitteratur, trevliga böcker med rikt 

illustrerade sidor. Det brukar vara en mysig och avslappnande stund på dagen, oftast på 

kvällen efter en dag på dagis och jobb. Ibland tänker jag på att bilderböckerna inte bara är 

underhållande utan också i hög grad normbildande. De är effektiva verktyg för att socialisera 

barn till vårt samhälle, ett verktyg som överför normer och värderingar vi kommit överens om 

är bra. I böckerna hamnar barnen i situationer som ofta inte är möjliga i vardagen. Där möter 

barnen tidigt olika individer, vuxna och barn som de ska förhålla sig till. Vad som blir belyst 

där blir därför viktigt för barnets fortsatta förståelsehorisont eftersom vi ofta orienterar oss 

just genom jämförelse. För barnet, som inte kan läsa, blir det i bilden snarare än i texten som 

jämförelsen i första hand äger rum. Barnet sitter ofta själv och tittar på bilderna och återskapar 

eller nyskapar berättelsen. Rose skriver att vi aldrig kan se på bara en bild, det vi egentligen 

ser på är relationen mellan bilden och oss själva.1 Det är genom bilder vi ger barnen ett fönster 

ut i världen, men det är inget genomskinligt fönster. Bilderna har valts och gjorts utifrån 

någons värderingar.2 Jag tror precis som Rose skriver att bilder är medskapare till vårt sociala 

liv, vår kultur.3 Därför är det viktigt att titta på hur bilder används i barnbokslitteraturen. 

1.1 Syfte

Jag som förälder tycker att bilderböcker som riktar sig till barn är intressanta på många sätt. 

De tar ofta upp viktiga händelser i en människas liv på ett kort och kärnfullt sätt. Bilderboken 

är ett medium som når in i den privata sfär vi kallar hem. Därför är det viktigt med redskap 

som hjälper läsaren till djupare förståelse av de budskap som förs vidare i kombinationen 

mellan bild och skriven text. Barn som tidigt får dessa redskap förbereds för mötet med andra 

medier. Bilderboken får därigenom en viktig roll i utvecklandet av visuell läskunnighet. 4 

Som blivande konst-och mediepedagog, delaktig i en social kontext, tycker jag att det är 

viktigt att se på olika medier som omger oss. Mycket debatteras om dataspel och TV men 

bilderböcker för barn ingår oreflekterat i en ”finkultur” eftersom de anses skapa en framtida 

läslust, något som uppmuntras. Jag vill inte helt oreflekterat godta denna syn på bilderboken 

utan vill med den här undersökningen fördjupa min kunskap i ämnet. 

1Gillian Rose (2007), Visual methodologies. An introduction to the interpretation of visual materials, second 
edition. London: Sage, s. 8 
2 Ibid., s. 2
3 Ibid., s. xiii
4 Maria Nikolajeva (2000), Bilderbokens pusselbitar, Lund: Studentlitteratur, s. 264
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Litteratur som skrivits i ämnet behandlar ofta bilderboken rent teoretiskt, hur den är uppbyggd 

och hur den berättar genom en kombination och ett samspel mellan skriven text och bild. 

Mindre undersökningar har gjorts där forskare, precis som jag, tittat på mer specifika aspekter 

av berättandet i bilderboken. Hur bilderboken representerar manligt och kvinnligt och på så 

sätt bidrar till skapandet av genus är en sådan aspekt. I mina studier har jag emellertid sett att  

det skrivits om bilderboken som ett verktyg att generera läslust hos barn i förskolan. 

Bilderboken kan säkert vara ett verktyg som genererar läslust. För mig är det däremot mer 

intressant att se boken som ett verktyg för socialisation. Bilderboken ger läsaren koder, själva 

essensen av vårt samhälle externaliseras däri. Jag kommer att undersöka vilka konflikter och 

därigenom vilka normer som gestaltas i böckerna.

1.2 Frågeställning

Vilka konflikter gestaltas och förankras visuellt i bilderböcker för barn? 

Vilka normer blir synliga genom dessa konflikter? 

Leder normbrott till straff och hur ser då dessa straff ut? 

1.3 Vad jag menar med konflikt

Jag vill titta på både inre och yttre konflikter; inre konflikter som en karaktär har med sig själv 

inför något eller någon och konflikter med en tydlig direkt konfrontation mellan två 

karaktärer. 

1.4 Urval och avgränsning  

I min undersökning hade jag kunnat fokusera på andra medier än bilderboken, exempelvis 

serietidningen Bamse som späckad med olika konflikter fascinerar många barn. Jag väljer 

emellertid att avgränsa min undersökning till tre klassiker av de tio mest utlånade 

barnböckerna på Stockholms stadsbibliotek år 2007. Känner du Pippi Långstrump5, Pricken6 

och Näpp! sa Alfons Åberg.7 Dessa böcker finns genom biblioteken teoretiskt sett tillgängliga 

för alla. Jag är medveten om den konflikt som kan finnas mellan föräldrar och barn om vilka 

böcker som ska lånas. De som blir hemburna är trots det de som finns runt barnet oavsett om 

det är en förälder eller ett barn som bestämt. 

5 Astrid Lindgren och Ingrid Nyman (1947/2005), Känner du Pippi Långstrump?, Danmark: Rabén & Sjögren
6 Margaret Rey (1945/2008), Pricken, Danmark: Rabén & Sjögren
7 Gunilla Bergström (1994/2007), Näpp! Sa Alfons Åberg., Danmark: Rabén & Sjögren. (Den första boken om 
Alfons kom ut 1972)
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Jag ser att samtliga av mina böcker är utgivna av Rabén och Sjögren, det är inget jag kommer 

att ta hänsyn till i min undersökning. Det jag tycker är intressant är att böckerna är bland de 

mest utlånade, och därmed förmodligen de mest lästa. 

1.5 Empiri; vad jag menar med bilderbok

Mitt empiriska material är Känner du Pippi Långstrump?8, Näpp sa Alfons Åberg9 och 

Pricken10. Trots många olika förfinade förklaringsmodeller kring vad en bilderbok är, har jag 

använt mig av Rhedins första, breda och ganska godtyckliga definition.11 Hon skriver att hon i 

ett tidigt skede avgränsar bilderboken till en kort berättelse som framställs genom en 

kombination av text och bild, med minst en bild per uppslag.12 Maria Nikolajeva ifrågasätter 

den definitionen eftersom det finns bilderböcker som saknar bilder på varje uppslag. Det är 

därför inte hur ofta bilder förekommer som ska vara avgörande utan snarare förhållandet 

mellan bild och text.13 För mig fungerar dock Rhedins definition bra eftersom jag dessutom 

avgränsat mig till böcker för en viss ålder som redan sorterats fram av Stockholms 

stadsbibliotek. 

2. Metod

/…/ semiology is centrally concerned with the construction of social difference through signs. Its focus on ideology, 

ideological complexes and dominant codes, and its recognition of resistence to those, means that it cannot avoid 

considering the social effects of meaning.14 

Semiotiken hävdar att skillnader i samhället (ex; mellan kön, klass, etniciteter etc) blir tydliga  

genom bilder och att bilder bara är tecken för något annat. Därför kommer jag att se den som 

metod i mitt arbete. Jag kommer att använda de semiotiska begreppen som verktyg när jag 

analyserar mina bilder. Semiotik fokuserar på den betydelse en bild kan ha genom att titta på 

de tecken som den är uppbyggd av. För att få en överblick av vad bilden vill säga delas den 

upp i indexikala, ikoniska och konventionella (hos Peirce symboliska) tecken. Den ser också 

på bilden ur ett denotativt och konnotativt perspektiv, dvs. vad bilden föreställer och vad 

8 Lindgren (2005)
9 Bergström (2007)
10 Rey (2008)
11 Ulla Rhedin (1992), Bilderboken på väg mot en teori, Stockholm: Alfabeta
12 Ibid., s. 15
13 Maria Nikolajeva (2000), Bilderbokens pusselbitar, Lund: Studentlitteratur, s. 16
14 Rose (2007), s. 103
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bilden ger för associationer.15 De konnotativa kedjorna som föds ur en denotation kan fortsätta 

i evighet.16 På så sätt reproduceras föreställningar om åsikter och tankar. I bilderböckerna 

samspelar skriven text och bild för att skapa och föra vidare författarens och illustratörens 

berättelse. Hur samverkar de två elementen, förankrar bilden och texten varandra eller avlöser 

de varandra genom att tillföra nya element till berättelsen?17

3. Teori

Den sociokulturella teorin säger att det är i det kulturella sammanhanget vi blir till. Att vi  

snarare skapar än upptäcker vår verklighet.18 De böcker och sånger som inte längre lever upp 

till den rådande normen censureras därför av den vuxne läsaren. Ett tydligt exempel är den 

populära och klassiska barnvisan ”Tomten och haren.”19 På många öppna förskolor idag vill 

jägaren ofta bara ”ta” haren, i stället för att skjuta den. Som Bruner skriver; ”…kulturen förser 

oss med det råmaterial eller den »verktygslåda» med vars hjälp vi konstruerar vår värld, synen 

på oss själva och våra förmågor”.20 Den verktygslådan är i ständig förändring. Genom läsning 

tillskansar vi oss tidigare generationers erfarenheter och vidgar vår förståelsehorisont, men det 

är genom berättandet vi kommunicerar med våra medmänniskor.21 Även det får barnet en 

första inblick i av bilderboken. 

Den sociokulturella teorin innefattar olika teoretiker, jag har speciellt intresserat mig för  

Foucault och den teori han presenterar i sin bok Övervakning och straff.22 Bilderboken är ett 

verktyg som anger normalitet och avvikelse. Den medverkar till att läsaren självmant reglerar 

sin självuppfattning och sitt handlande och på så sätt disciplineras.23 Foucault beskriver utifrån 

Benthams Panomticon hur samhället genomsyras av subtila disciplinära mekanismer, en teori 

för hur disciplin ska kunna verka genom hela samhällskroppen på ett diffust och mångfaldigt 

sätt.24 Jag ser med andra ord bilderboken för barn som mer än harmlös underhållning.    

15 Jan-Gunnar Sjölin (1998), Att tolka bilder; bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar från  
1850 till i dag, Lund: Studentlitteratur, s. 92 ff. 
16 Peter Cornell m.fl. (red) (1992), Bildanalys, teorier, metoder, begrepp, Värnamo: Fälths Tryckeri, s. 91 f.
17 Jostein Gripsrud (2004), Mediekultur – Mediesamhälle, Uddevalla: Daidalos, s. 162
18 Jerome Bruner (2004), Kulturens väv, utbildning i kulturpsykologisk belysning, Uddevalla: Media Print, s. 37
19 (2004), Den silvriga barnkammarboken, Proost: Bonnier Carlsen, s. 132
20 Bruner (2004), s. 10 
21 Ibid., s. 58 ff.
22 Michel Foucault (1972/2006), Övervakning och straff, Halmstad: Arkiv
23 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (2007), Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund: 
Studentlitteratur, s.305
24 Foucault (2006), s. 205-210
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3.1 Begrepp jag använder mig av

Disciplinär regim. I en disciplinär regim blir individerna individualiserade genom ständiga 

iakttagelser. Varje individ jämförs med den rådande normen.25 

   

Disciplinär makt är ingen makt som någon innehar, snarare ett maskineri där alla har en 

given roll. Föräldern uppfostrar barnet men är i sin tur instruerad och övervakad i sin 

föräldraroll, både av sitt eget kulturella sammanhang och av barnet som vet hur en förälder 

förväntas uppträda. På så sätt kan makten enligt Foucault verka helt dold, den utövas ständigt 

i tystnad.26   

Disciplinerande verktyg. ”Den hierarkiska översynen, det normaliserande systemet för 

bestraffning och belöning samt deras samverkan i en särskild process, nämligen 

examensprocessen.”27 Dessa verktyg är ständigt aktiva genom att kontrollera varje ögonblick 

inom de disciplinära institutionerna. De ”jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och 

utesluter. Kort sagt, det normaliserar.” 28

Norm. Normaliseringen är ett av de viktigaste maktredskapen i en disciplinär regim. Statusen 

i en människas individuella bragder ersätts eller utökas med ”normalitetsgrader, som utvisar 

vederbörandes tillhörighet till en homogen samhällsgrupp”.29 Den minnesvärda människan 

ersätts av den normaliserade människan.30 

 

4. Forskningsöversikt

I Övervakning och straff påvisar Foucault bland annat straffets utveckling från ett 

avskräckande medel till en disciplinär metod. Genom varje människas inneboende 

produktionskraft och möjliga del i ett kapitalistiskt samhälle blir det viktigare att återanpassa 

brottslingar än att statuera exempel. Därigenom växer det disciplinära samhället fram med 

målet att alla ska övervaka och korrigera sig själva. Fängelset är bara det yttersta tecknet, den 

sista instansen om de tidigare misslyckats. De uppfostrande metoderna är i dag något som 

genomsyrar många institutioner, jag ser bilderboken som en av dem. Ulla Rehdins bok 
25 Ibid., s. 194
26 Ibid., s. 178 
27 Ibid., s. 171
28 Ibid., s. 184
29 Ibid., s. 185 
30 Ibid., s. 194
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Bilderboken på väg mot en teori31 och Maria Nikolajevas bok Bilderbokens pusselbitar32 

preciserar vad bilderboken är, hur den är beroende av en samverkan mellan bild och skriven 

text. något jag utgått från i mitt arbete. - Och så gav hon Herr Brun en riktig kyss är en 

diskursanalys av heteronormativitet i bilderböcker.33 Blomqvist har precis som jag utifrån 

valda teorier fokuserat på ett specifikt ämne och hur det ämnet gestaltas i bilderboken. 

5. Bearbetning och analys av tre bilderböcker

5.1 Känner du Pippi Långstrump? 

Boken handlar om en flicka vid namn Pippi Långstrump, hennes relation till de två syskonen  

Tommy och Annika och deras möte med omvärlden. Pippi bor utan föräldrar i en villa i en  

mindre stad i Sverige, granne med Tommy och Annika. Hon har en häst, Lilla gubben och en  

apa, herr Nilsson, en kappsäck full med pengar och är den starkaste flickan i världen.  

Berättelsen börjar i det första mötet mellan Tommy, Annika och Pippi. De utvecklar snabbt en  

stark vänskap som börjar med en frukost med pannkakor i Pippis kök. Tillsammans leker de  

tre vännerna sakletare, senare går de på cirkus. Vid ett tillfälle får Pippi besök av två tjuvar,  

Dunder-Karlsson och Blom, som försöker ta hennes kappsäck med guldpengar. 

5.1.1 Relationen mellan Pippi, Tommy och Annika

Den första konflikt jag ser genomsyrar hela boken. Den handlar om hur man 

som barn förhåller sig till den kultur man är del av. I texten får vi reda på att 

Pippis pappa är långt borta på en söderhavsö och hennes mamma är en 

ängel. Rent fysiskt har hon med andra ord ingen familj som påtalar hur man 

bäst ska uppföra sig. Hon saknar med andra ord en bas för primär 

socialisation.34 Detta blir tydligt genom bilden av henne på titelsidan där hon 

presenteras totalt frilagd, helt ensam, betraktande sin egen spegelbild.35 

Hennes kläder bryter mot en norm om hur flickor klär sig. Hennes hår bryter 

31 Rhedin (1992)
32 Nikolajeva (2000)
33 Magnus Blomquist (2007), - Och så gav hon Herr Brun en riktig kyss : en diskursanalys av hetronormativitet  
i bilderböcker = [Hetronormativity in picture books], D-Uppsats vid Stockholms Lärarhögskola
34 Roger Säljö (2006), Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Smedjebacken: Nordstedts Akademiska 
Förlag, s. 40 f.
35 Se bild nr. 1
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inte bara mot vanligt förekommande frisyrer utan även mot naturens lagar, 

eftersom flätorna står rakt ut. 

Vännerna Tommy och Annika presenteras första gången inramade i sin 

trädgård.36 De är perfekt friserade, helt fläckfria och stillsamt lekande. Vi får 

aldrig träffa någon förälder, men genom Annikas uttalande ”…någon borde 

bo där. Någon som hade barn…” förstår läsaren att vuxna är en del av 

hennes vardag.37 Genom deras ständiga ifrågasättande av Pippis, både 

genom direkta uttal och visuellt genom sina yttre tecken blir de 

representanter för den rådande samhällsnormen. Den skrivna texten 

förankrar att Tommy och Annika får det roligare när de träffar Pippi.

Vänskapen börjar med Pippis inbjudan till frukost.38 I bilden framställs 

Tommy och Annika i total kontrast till den första presentationsbilden. 

Uppkrupna på en vedlår istället för sittandes på stolar får de något vilt över 

sig, samtidigt som Pippi kastar pannkakorna i luften med ett krossat ägg i 

håret. Tre vildar blir vänner genom att dela en måltid. 

I den sista bilden ser vi hur Tommy och Annika vinkar till Pippi som står 

bakom en stängd grind.39 Annikas rosett har lösts upp. Jag konnoterar att 

hon fått lite av Pippis vilda med sig, men nu återvänder till sitt trygga hem. 

Pippi står definierad bakom grinden mellan sina fruktträd. Reserverad, 

ensam med sin apa och ovanligt prydlig står hon med armarna i kors och ser 

efter vännerna.

5.1.2 På cirkus

Pippi, Tommy och Annika är på cirkusbesök.40 Pippi har köpt biljetterna, 

men eftersom hon aldrig varit på cirkus vet hon inte hur man gör. Hon tror 

man får vara med och göra konster. I bilden är det tydligt hur arg 

cirkusdirektören blir. Den skrivna texten hävdar att även aktrisen blir arg, 

det förankras aldrig i bilden. Cirkusdirektörens ilska är inget som berör 

Pippi eller de andra besökarna, som glatt hejar på Pippis upptåg. Precis som 

36 Se bild nr. 2
37 Lindgren (2005), s. 7
38 Se bild nr. 3
39 Se bild nr. 4
40 Se bild nr. 5
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Pippi pekas cirkusaktörerna genom sina kläder, visuella tecken, ut som 

onormala i jämförelse med den enhetligt klädda publiken, majoriteten på 

bilden. Tommy och Annika smälter väl in i publiken och bär genom det de 

yttre tecknen för den disciplinerande makten.41 

Konflikten i den här bilden visar tydligt den gräns som går mellan 

besökarna och aktörerna på cirkusen. I den här kontexten anser jag att 

cirkusdirektörens ilska blir ett uttryck för hans maktlöshet gentemot den 

propert klädda publiken och gentemot Pippi. Till skillnad från cirkusflickan 

kan han inte tygla sin ilska. I stället ger han vreden uttryck och blir en 

kontrast till flickans behärskade uppträdande och självklart mot glädjen hos 

besökarna.

Klimax i maktkonflikten nås när Starka Adolf får ta den fysiska fajten med 

Pippi.42 Han är stor och stark med ett A tryckt på linnet, med sina gula byxor 

med svarta fläckar blir han ett tecken för Afrikas vilddjur. Annika opponerar 

sig när Pippi går fram. Starke Adolf blir kämpen från den främmande 

kulturen. En David och Goliat situation uppstår där Pippi blir segrare, 

snabbt och smärtfritt, utan några skrämmande inslag. Därmed upphör 

konflikten på cirkusen, folket ropar ”-Pippi är segrare, Pippi är segrare.”43 

5.1.3 Dunder-Karlsson och Blom

Den sista konflikten jag fördjupat mig i utspelar sig på natten när två tjuvar, 

Dunder-Karlsson och Blom, försöker ta Pippis guldpengar.44 Det är en 

klassisk kamp om ägande. Två maskerade män bryter sig in hos en liten 

flicka som ligger och sover. Det är något otäckt som händer, det förankras 

både genom bild och genom skriven text. Pippis rum är allt annat än 

normativt i jämförelse med hur en barnkammare oftast presenteras i vår 

kultur. Därför skapas ingen större kontrast mellan presentationen av tjuvarna 

och den plats de tillfälligt befinner sig i. Trots miljön vet vi att Pippi är 

mycket rik, pengarna ligger helt synliga, inte undangömda, som om barnet 

som äger dem inte förstår dess riktiga värde. Vi vet visserligen att Pippi är 

41 Foucault (2006), s. 188
42 Se bild nr. 6
43 Lindgren (2005), s. 19
44 Se bild nr. 7
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ett barn. Hon sover med täcket över huvudet och bör därför ha svårt att höra 

vad som händer i rummet. Vi vet också att hon är starkast i världen. 

Självklart kan hon, om hon vaknar, försvara sin person. 

Hon vaknar men agerar först när Dunder-Karlsson tar henne ”hårt i 

armen”.45 Pippi, som helt vitklädd är en stark kontrast till Dunder-Karlsson 

och Blom, agerar polis, åklagare och domare och sätter tjuvarna i förvar på 

garderoben.46 Inte i garderoben utan högt upp, demaskerade i full synlighet. 

Identifierade förlorar de all mystik. De kan inte ta sig ner från garderoben 

och blir hånade av herr Nilsson som räcker lång näsa. De tänker över sitt 

lagbrott och ångrar sin handling. De är avslöjade och väl medvetna om att 

de nu är betraktade.47 De förvandlas från föregående bild till två hjälplösa 

personer, två trashankar som gråter. Att gråta blir i den här kontexten ett 

tecken på svaghet och ånger. På så sätt verkar de avskräckande för barnet 

som läser boken. Genom Dunder-Karlssons och Bloms straff visualiserar 

illustratören för läsaren att brott genererar straff. De fyller på så sätt en 

moraliskt uppbygglig funktion.48 Ytterligare en maktförskjutning sker när 

Pippi får sin slutgiltiga roll. Det är inget som bekräftas av bilden, men som 

socialarbetare hjälper hon tjuvarna ned och ger dem varsin guldpeng att 

köpa mat för. Tjuvarna blir offer som Pippi har makt att hjälpa. Barnet, 

flickan, blir den som försörjer Dunder-Karlsson och Blom. 

5.2 Näpp! Sa Alfons Åberg. 

Alfons pappa har lagat mat och vill att Alfons ska komma och äta. Alfons är mitt uppe i en lek  

med sin katt, Pussel, och säger därför nej. Konflikt uppstår. Varken pappan eller Alfons  

segrar i den ursprungliga konflikten. Istället kommer de till en djupare insikt om det tråkiga i  

att bråka. 

Första gången vi möter pappa Åberg framifrån är han allt annat än glad.49 

Omgiven av tjock rök konnoterar jag att han är trött och obehaglig till mods. 

45 Lindgren (2005), s. 21
46 Se bild nr. 8
47 Foucalut (2006), s. 201
48 Ibid, s. 112
49 Se bild nr. 9
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Alfons visas som kontrast i bakgrunden, han leker med Pussel.50 De är 

omgivna av gult, i det här fallet ett tecken för deras glädje och leken de är 

involverade i. Som linjeteckning ger han också ett mer lätt intryck än den 

blytunga bilden pappan presenteras i. När pappa ropar att maten är klar 

säger Alfons nej. Jag anser även att visualiseringen av maten inte är särskilt 

lockande i jämförelse med pannkakorna i Känner du Pippi Långstrump?. 

Pappan står hierarkiskt över Alfons och förväntas därmed bestämma vilket 

tidsschema som ska följas.51 Alfons, som är barn, vet att hans pappa 

bestämmer.

I de följande bilderna ser vi hur pappa Åberg försöker få Alfons att sätta sig 

vid bordet. Alfons visar alla tecken för motstånd genom att hålla händerna 

för öronen. Han ignorerar fadern och möter aldrig dennes blick. Pappan är 

däremot vänd mot Alfons och försöker på olika sätt genom övertalning, 

manipulation och hot att få Alfons att äta. Konflikten övergår till mer än att 

äta eller inte äta. Alfons testar en gräns för hur hans pappa ska reagera. Det 

bekräftas genom en bild i slutet av konflikten, då Alfons är frilagd och inte 

längre minns varför han sa nej.52 Uppenbarligen har den första konflikten 

förlorat intresse.

Slutligen blir pappa Åberg så arg att han ställer sig upp och skriker åt 

Alfons.53 I bilden läser jag alla tecken för ilska. Det förankras i den skrivna 

texten. Pappan pekar på sig själv med stängda ögon. Han är helt fokuserad 

på sig själv och sin ilska. Han ser inte längre problemet från andra håll än 

sitt eget. På så sätt bryter han ett ideal av hur en förälder bör agera, det 

förankras i den skrivna texten där han blir rättad. ”Pappa märker själv hur 

dumt han skrek.”54 Eftersom Alfons ler och på så sätt inte bekräftar pappans 

vrede förstår läsaren att pappan förlorat fattningen. Konflikten kommer 

därmed av sig. 

Pappan sätter sig, börjar äta och rannsakar sitt inre. Med blicken sänkt 

fokuserar han fortsatt på sitt eget inre.55 För första gången vänder sig Alfons 

50 Se bild nr. 10
51 Foucault (2006), s. 151-157
52 Se bild nr. 11
53 Se bild nr. 12
54 Bergström(2007), s. 15
55 Se bild nr. 13
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mot sin Pappa. Han är inte längre i konfliktens centrum som nu snarare 

pågår inom pappan. ”Och nu klarar pappa inte detta längre. Han kan bara 

mullra… nu är du så god och sätter dig och bär dig åt som folk”56 

Alfons sätter sig om han slipper äta.57 Båda har kompromissat men de har 

inte löst problemet. Pappan fortsätter att försöka manipulera Alfons vilja. 

Han öppnar sin famn och välkomnar Alfons, men luras på samma gång 

genom att tala om en icke existerande apa. 

Han blir själv lurad när Pussel, katten, äter upp köttbullarna.58 Genom att 

Alfons håller händerna för ögonen visualiseras hans oskuld. Han ser inte de 

olika lögner som utspelas inför honom. 

När pappan ser att köttbullarna är borta höjer han händerna som i 

välsignelse.59 Som läsare vet vi att allt inte är bra, att berättelsen inte kan 

sluta i lögner. Alfons springer inte heller från bordet och börjar leka med 

Pussel. Katten är mätt och vill sova. På så sätt vinner inte Alfons konflikten. 

Leken med Pussel, som var den första anledningen till hans vägran, är 

omintetgjord. Pappa tycker inte att Alfons ska tjata för att få katten att äta, 

katten behöver inte anpassas till samma tidschema som Alfons lyder under. 

Varken Alfons eller hans pappa vinner striden om ätandet, men båda vinner 

något som framställs som bättre i boken.60 Glädjen av att konflikten tog slut 

är enande, något båda verkar värdera högre. För första gången presenteras 

de på samma sida av uppslaget. Pussel som varit en viktig del i konfliktens 

förlösande slickar sig om tassarna. Ett index för att katten mår bra.

56 Bergström (2007), s.17 
57 Se bild nr. 14
58 Se bild nr. 15
59 Se bild nr. 16
60 Se bild nr. 17
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5.3 Pricken. 

En kaninunge föds med bruna prickar i en familj där alla är helvita. På grund av prickarna  

övertalar tant Lisa mamma Kanin att inte låta Pricken följa med till morfars kalas. Rosi, en  

av Prickens syskon, ifrågasätter tant Lisas prat men blir tystad av de vuxna. I sin ensamhet  

försöker Pricken sedan tvätta bort fläckarna men när det inte går lämnar han hemmet. Han  

kommer till en ny kaninfamilj, styrd av herr Brun, där allt är annorlunda. Alla är  

brunprickiga förutom en utstött, helvit kanin som kallas för Lill-Vit. Pricken berättar om sitt  

öde, herr Brun och Lill-Vits syskon inser att de handlat fel mot Lill-Vit. Nästa dag återvänder  

Pricken tillsammans med den nya familjen till mamma Kanin. De emottas med öppen famn av  

mamma Kanin som insett hur dumt hon handlat. Berättelsen avslutas med ett dukat långbord  

kring vilket de båda kaninfamiljerna sitter samlade.

I Pricken har karaktärerna fått anta djurskepnad. Genom att på så sätt distansera 

ursprungsberättelsen underlättar illustratören för olika läsare att identifiera sig med 

karaktärerna.61 

Pricken är en naturlig del av den lilla familjen tills tant Lisa kommer in och 

påvisar den rådande normen.62 Plötsligt blir prickens fläckar något som 

skiljer honom från mängden. Tant Lisa, med korslagda armar, ser 

uppfodrande på mamma Kanin som med utslagna tassar visar att hon ”tvår 

sina händer.”  

När kaninfamiljen ger sig av på kalaset står Pricken ensam kvar mellan 

husets grindar och ser efter dem.63 Inget hindrar honom att springa efter mer 

än den mentala barriär mamma Kanin satt upp för honom genom att berätta 

att han är annorlunda. Avståndet mellan Pricken och hans familj i bilden blir 

ett tecken för det mentala avstånd som genom tant Lisas ingripande uppstått 

i familjen. Brevlådan betecknar familjen som bofast, genom det hör de 

hemma i ett större sammanhang. En social kontext som ingriper. 

61 Nikolajeva (2000), s. 55 f.
62 Se bild nr. 18
63 Se bild nr. 19
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Pricken blir efter detta en mycket aktiv kanin och tänker praktiskt för att 

lösa konflikten. Han försöker tvätta bort prickarna, när inte det går flyr han 

hemmet. 

Han blir rädd, han känner sig trött och ensam.64 Det är emellertid inget som 

förankras i bilden, istället visualiseras Pricken leende i sitt första möte med 

herr Brun.65 

I det mötet blir Pricken den som får undervisa den vuxne som lugnt, med 

tassen över munnen visar på ett disciplinerat inre, hör på och tar lärdom.66 

Pricken berättar om sitt sorgliga öde. Herr brun kommer till insikt genom 

information och familjen kan därför försonas med sin avvikande syster.

Kaninflickan Lill-Vit är Prickens motsats i berättelsen, trots att de utsätts för 

samma diskriminering. Hon framställs bakom skyddande möbler och inte i 

helhet förrän den prickiga kaninfamiljen genom Prickens berättelse 

välkomnar henne till sin gemenskap.67 Stolar, kvastar och dörröppningar får 

beteckna den osynliga gräns som existerar mellan henne och familjen. 

Genom detta blir hon ett avskräckande exempel för hur det sannolikt hade 

gått för Pricken om han stannat hemma. 

Nästa dag återvänder Pricken med hela familjen Brun till mamma Kanin. 

Han är aktiv, genom det blir han själva lösningen av de båda familjernas 

inbördes konflikter. 

Illustratören har visualiserat mamma Kanins ånger genom hennes tårar. Hon 

har ensam varit ute i natten och letat efter Pricken.68 Isolerad med sitt brott 

förstår hon vidden av det. Separerad från barnen ansätter ångern henne.69 

Hennes öra är vikt, det skiljer henne från de tidigare bilderna på henne och 

andra vuxna kaniner i berättelsen. Det vikta örat blir ett tecken för hennes 

upprörda sinnesstämning. Kroppen blir det yttre tecknet för hennes upprörda 

inre. 

64 Rey (2008), s. 12
65 Se bild nr. 20
66 Se bild nr. 21
67 Se bild nr. 22
68 Se bild nr. 23
69 Foucault (2006), s. 239
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Mamma Kanin välkomnar den förlorade sonen genom en kram.70 En bild 

som får mig att konnotera till eviga bilder av mödrar som omfamnar barn. 

Jungfru Maria med Jesus är bara en av dem. Herr Bruns känslor är inget vi 

får tydlig inblick i. Vi ser honom aldrig ta initiativ till försoning med sin 

förskjutna dotter. Den närhet herr Brun får, får han av Mamma Kanin när 

hon ger honom en ”riktig kyss”.71 På så sätt betecknar de båda 

föräldragestalterna olika saker och fungerar som komplement till varandra. 

Mannen löser konflikten genom resonerande och ökad insikt medan kvinnan 

blir känslomässigt påverkad och därför vill komma till en lösning. 

Vi kan bara ana vad som komma skall när vi på näst sista sidan ser de båda 

familjerna sitta kring det dignande matbordet och njuta av en gemensam 

måltid.72 Högarna av morötter visualiserar ett överflöd. De två klanerna 

manifesterar sin vänskap genom ett gästabud. Måltiden blir här ett tecken 

för vänskap.  

6. Resultat och tolkning

6.1 Makt

Vi befinner oss i en kontext, en kultur som ger föräldern den yttersta rätten att bestämma över 

ett barn. Därför behöver vi aldrig ifrågasätta Pappa Åbergs auktoritet och hans rätt att 

bestämma mattid eftersom han personifierar den osynliga normen. I vår kultur står den vuxne 

högre i hierarkin än barnet. Ålder, men framförallt egenskapen av att vara försörjare, gör den 

vuxne till någon som barnet därför är beroende av.73 Pappa Åberg ges rätt att utdöma hot om 

frihetsberövanden. Han har även makt att belöna ett uppförande han finner gott, genom god 

uppfostran ska Alfons anpassas till det disciplinära samhället. Pappa Åberg försöker först 

genom manipulation fabricera samtycke. Han vill att Alfons själv ska bestämma sig för det 

normen säger är rätt. När inte det går tar pappa Åberg till mer disciplinära åtgärder, han hotar 

Alfons med frihetsberövande.74 Eftersom den disciplinerande makten verkar bäst osynlig 

avslöjar sig pappa Åberg när han till slut tappar tålamodet och skriker -” Här är det jag som 

70 Se bild nr. 24
71 Rey (2008), s. 27
72 Se bild nr. 25
73 Rönnberg (2006), s. 253
74 Foucault (2006), s. 179 ff.
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bestämmer och jag vill att du äter!”75 Därigenom visar han sitt rätta ansikte som den som ska 

fullfölja och utöva det disciplinära samhällets teknik i hemmet.76 Genom sin protest 

ifrågasätter Alfons pappans rätt. Han utmanar pappans auktoritet genom att försöka ta makt 

över sin situation, men han ifrågasätter inte pappans rätt att straffa. Att utdöma straff är med 

andra ord något naturligt något legitimerat som accepteras.77 Handlingen trivialiseras till en 

bagatell som inte leder någon vart. Berättelsen som disciplinerande verktyg är dock tydlig och 

budskapet klart, alla inblandade mår bättre när normer inte ifrågasätts.

De andra två böckerna tar upp samma problematik. Pippi återkommer ständigt till konflikten 

mellan generationer när hon genom sitt agerande ifrågasätter normer i samhället. I samtliga 

konfrontationer segrar hon och lyckas inte bara förlöjliga de vuxna utan neutraliserar även 

deras auktoritet. Pippi framstår som snällare, mer intelligent, starkare och rikare. Frånvaron av 

föräldrar hos Pippi blir befriande för Tommy och Annika. Enligt Rönnberg behöver barn få 

känna sig smarta, självständiga och kompetenta trots att de inte alltid behandlas så av 

omvärlden. I Pippi Långstrump får de en förebild . 78 

Samma maktkamp hittas i Pricken där systern Rosi ifrågasätter de vuxnas inskränkthet och 

åsikter. Genom att lämna hemmet visar Pricken att han inte tänker finna sig i vad den rådande 

normen anser om hans prickar. Han lämnar hellre sin sociala kontext än låter sig förtryckas. I 

sagans upplösning bekräftas det att kaninungarna hade rätt och de vuxna får ta lärdom. 

I samtliga tre berättelser gör huvudkaraktären, barnet, aktivt motstånd mot 

föräldragenerationen. Pippi och Alfons trotsar, utmanar och undergräver de vuxnas auktoritet 

genom att göra tvärt om.79 Pricken tar lärarens gestalt som mer vetande och blir den som 

förmedlar kunskap till föräldragenerationen. Genom att se sagornas huvudpersoner lösa 

konflikter på ett intelligentare och effektivare sätt än vuxna får barnet en tillfällig respit från  

sin annars underordnade barnstatus.80 Det kan verka uppmuntrande. Trots att böckerna är fulla 

av bilder som påvisar normen att den vuxne har rätt att bestämma, straffa och uppmuntra gott 

uppförande. 

75 Bergström (2007), s. 16
76 Foucault, (2006), s. 218 f. 
77 Foucault, (2006), s. 305
78 Rönnberg, (2006), s. 256
79 Ibid., s. 250
80 Ibid., s. 253
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6.2 Onormal, Normal och Heder

En form av rädsla som leder till konflikt är rädslan för det avvikande, det som bryter normen. 

Den konflikten är hela tiden närvarande i mina tre bilderböcker. Det är vetskapen om 

synlighet som gör att man anpassar sig, alltså frågan och osäkerheten i vad andra ska tycka 

om mig.81  

6.2.1 Att vidga normen

I Pricken blir detta tydligt, han är accepterad och omtyckt av sin familj. Trots det får han 

stanna hemma när familjen ska på kalas, eftersom mamma Kanin tror att den rådande normen 

har något emot det avvikande. Varken hon eller herr Brun vill därför visa upp det barn som 

gör att familjen skiljer sig från mängden och på så sätt hotar deras heder. Skamfläcken döljs 

för utomstående ögon. När Pricken så kommer tillbaks med hela herr Bruns familj får mamma 

Kanin vetskap om en ny norm dit Pricken genom sina fläckar har tillträde. Genom den 

kunskapen kan de normbildande både ge outsidern sitt godkännande för sin ”olikhet” och 

dessutom ges verktygen att införliva Pricken och Lill-Vit i normen, att normalisera dem. På så 

sätt kan de återigen få tillträde till sina egna familjer. Genom ett gästabud enas de två 

familjerna, de firar att normen blivit vidgad och att de därför alla kan acceptera varandra.

6.2.2 Antites till normen

I Pippi finns samma normbrott presenterat. Den sista bilden förankrar tydligt vad konflikten 

gör med de olika barnen och vilka roller de spelar.82 Pippi som visserligen är underhållande 

stannar vid att vara ett exotiskt inslag i barnens vardag. Om Pippi genom sin existens 

ifrågasätter Tommy och Annika, så ifrågasätter hela samhället ständigt Pippi genom att peka 

ut henne som avvikande på absolut alla sätt.83 Normalitetens gränser tänjs så pass att vi kan 

välja att läsa boken icke–mimetiskt, alltså ifrågasätta om detta verkligen händer eller bara sker  

i Tommy och Annikas fantasi.84 

Pippi är en flicka som är stark och rik och inte disciplineras av vare sig föräldrar, skola eller 

arbete. Hon är genom sitt ekonomiska oberoende helt frikopplad från den värld som existerar 

utanför Villa Villekullas grindar. Ägandet ger henne självständighet och frihet, något de flesta 

barn, som är beroende av en försörjare saknar. Pippis guld gör att samhället förlorar en stor 

81 Foucault (2006), s. 202
82 Se bild nr. 4 
83 Foucault (2006), s. 194 f.
84 Nikolajeva (2000), s. 232
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del av den makt det annars skulle ha kunnat utverka mot henne. Hon kan inte genom 

beroende disciplineras till produktivitet.85 

För att renodla hennes person tar jag bort det som betecknar hennes materiella övertag, 

hennes kappsäck med pengar och hennes villa som ger henne ett skydd mot offentligheten. 

Vem är då Pippi, vad har hon för egenskaper som kan ge henne trygghet och inkomst? Här 

framträder en person som är en antites till alla de disciplinära verktyg Foucault skissar upp. 

Antisocial, hon saknar empatisk förmåga då hon inte märker hur andra människor upplever 

hennes upptåg. Hon är på gränsen till analfabet, det vi ser av hennes skrivförmåga blir ett 

konventionellt tecken för hennes odisciplinerade inre.86 Hon kan inte hålla ordning och verkar 

inte hålla någon dygnsrytm som är anpassad till vare sig skola eller arbete. Hon är stark, en 

egenskap som det moderna informationssamhället emellertid inte har något behov av. Pippi 

uppenbarar sig med andra ord som en kvarleva från det förindustriella samhället och har 

dessutom en far vars tvivelaktiga försörjningsmetod blev mytomspunnen historia redan i 

början av 1700-talet.87 Pippi verkar med sina attribut komma ur en tidskapsel, helt opåverkad 

av de verktyg och institutioner som enligt Foucault verkat under de senaste tvåhundra åren 

för att inlemma människor i ett kapitalistiskt produktionssamhälle.88 Genom hennes 

oberoende tappar samhället den grundläggande makt den annars har över individen.89  Detta 

innebär dock att Pippi inte heller får tillträde till samhället annat än som besökare 

tillsammans med Tommy och Annika. När hon går utanför sin trädgårdsgrind blir det 

uppenbart hur lite hon förstår. Genom sitt oförstående roar hon Tommy och Annika som är 

väl medvetna om koderna och därmed ges ett övertag. 

Även publiken på cirkusen låter den oförstående Pippi roa. Genom sitt uniforma färgval på 

kläder och deras liknande ansiktsuttryck skapar de en majoritet som därigenom kan upprätta 

en tillfällig norm där Pippis agerande kan fortsätta och bejakas.90 Hon blir en marionett, en 

outsider som förlöjligar andra outsiders, aktörerna på cirkusen. Cirkusarbetarna bryter en 

viktig norm eftersom de inte är bofasta och hamnar därför längre ned på den hierarkiska 

skalan gentemot både Pippi och den välklädda publiken. En viktig norm i en disciplinär regim 

85 Foucault (2006), s. 31
86 Ibid., s. 138 f.
87 Lars Ericson Wolke (2006), Lasse i gatan, Falun: Historiska Media  s. 51  
88 Foucault (2006), s. 208 f.
89 Ibid., s. 31
90 Ibid., s. 185
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eftersom bofasta medborgare lättare anpassas och identifieras.91 Publiken välkomnar 

spelevinken Pippi för att det tjänar deras syften. En fysisk manifestation, en duell, löser en 

social konflikt. 

Den sista bilden tolkar jag som betecknande av Pippis ofrihet.92 Den värld som Tommy och 

Annika deltar i är främmande för henne. Hon finns inne i sin trädgård med inte bara en fysisk 

grind mot världen utanför. Tommy och Annika håller varandra i handen, genom det 

visualiseras den sociokulturella tesen om vikten av interaktion mellan människor.93 Till 

skillnad mot Pippi har de en social bas där de kan utvecklas. Tommy och Annika blir på så 

sätt Pippis enda nycklar ut. De är de enda hon har en fungerande mänsklig relation med, på så 

sätt kan de hjälpa henne. 

6.2.3 Det normativa ätandet, att upprätthålla heder

Konflikten kring Alfons måltid utmynnar i samma rädsla för och medvetenhet om vad normen 

säger. I alla tre böckerna finns måltiden med som en viktig del i berättelsen. I det första mötet 

mellan Pippi, Tommy och Annika bjuder Pippi på frukost. Två främlingar kommer till hennes 

trädgård, hon bjuder in dem som två vagabonder att dela hennes måltid.94 Där grundas deras 

vänskap. I Pricken blir måltiden än mer sammansvetsande. De två klanerna möts kring det 

dignande bordet. Deras vänskap visualiseras och befästs genom ett medeltida gästabud.95 

Ätandet framställs som positivt och njutningsfullt. 

Jag upplever en markant förändring kring visualiseringen av måltiden i Näpp! Sa Alfons.  

Maten är inte längre det viktiga, snarare ceremonin kring måltiden. Det är aldrig intressant 

huruvida Alfons är hungrig eller ej. Det intressanta är att uppehålla ceremonin kring måltiden. 

På så sätt praktiseras den disciplinära makten. Måltiden blir en examensprocess där Alfons 

agerande bedöms av hans pappa.96 Jag tolkar att det inte är för ätandets skull pappa Åberg 

envisas, utan snarare för bilden av ätandet, det normativa ätandet. Därför är det heller inte 

viktigt om det var Alfons som åt köttbullarna eller ej. Det viktiga var att de försvann, att 

ceremonin genom det blev fullbordad. Vi lever i ett informationssamhälle som värdesätter 

andra kvalitéer än de som ansågs viktiga när Pricken och Känner du Pippi Långstrump? 

skrevs. Utifrån den förändring jag sett tolkar jag att måltiden blivit en rent informativ 

91 Ibid., s. 219
92 Se bild nr. 4 
93 Säljö (2006), s. 9 
94 Se bild nr. 3
95 Se bild nr. 25
96 Foucault (2006), s. 185-193 
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ceremoni som verkar kontrollerande. En institution som disciplinerar genom att barnet noteras 

fysiskt närvarande eller frånvarande. 97 Vid närvaro förväntas barnet förmedla vad hon varit 

med om under dagen. Föräldern får tillfälle att se individen och bekräftar det som gjorts 

genom uppskattning eller fördömanden. På så sätt utvärderas agerandet, barnet disciplineras 

och allt har mycket lite med den mat man samtidigt stoppar i munnen att göra. 

Alfons pappa delger Alfons en kod, en konvention om rätt och fel och först när pappan säger 

”-bär dig åt som folk!”  förstår Alfons vidden av sin vägran och om än motsträvigt låter han 

sig tuktas.98 Han spelar med i det spel där de båda parterna har varsin given roll. Han sätter sig 

vid bordet och låter sig disciplineras av institutionen ”mattid klockan sex”. 

6.3 Straff

Jag kan konstatera att de konflikter som finns representerade i de här tre böckerna handlar om 

kamp kring vem som ska ha makt och kamp för att upprätthålla en norm som majoriteten 

etablerat. De brott som finns representerade är följaktligen normbrott. 

Dunder-Karlsson och Blom begår ett lagbrott. Jag tolkar emellertid att de genom sin handling 

försöker få makt. De försöker även återupprätta en norm som Pippi genom sitt oberoende 

bryter. Den rättvisa som blir exemplifierad verkar för att förebygga brott, inte för att utplåna 

ogärningen.99 

 

Ett straff är allt som gör karaktären i boken medveten om det fel som har begåtts. Det kan 

vara förödmjukelse, skam, förlust av materiella ting men även av relationer och privilegier.100 

Det skrivs inte längre att man får smäll om man inte är snäll, istället utsätts karaktärerna för 

otrevliga konsekvenser. Den som utdelar straffet tror det ska ge positiva verkningar, som en 

förståelse för rätt och fel. Det fyller med andra ord en social funktion och visar på vilka ramar 

varje individ har att leva efter. 101 Straff blir således något författaren eller illustratören ger sin 

karaktär när den gör något icke önskvärt för att peka ut brottet för läsaren. Om inte straffet 

sonas kan inte konflikten lösas och berättelsen få ett bra slut. 

97 Ibid., s. 145
98 Bergström (2007) s. 17
99 Foucault (2006), s.128-133
100 Ibid., s. 179
101 Ibid., s. 28
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Alla brott i de här bilderböckerna straffas implicit eller explicit. Alfons blir hotad om 

frihetsberövande, men det är bara det yttre, synliga straffet. Det verkliga straffet är att inte 

längre passa in i ett socialt sammanhang. Det straffet kan bara Alfons själv verkställa. De 

lögner som utspelas och som gör att Alfons slipper från matbordet straffas också. Pussel blir 

för mätt för att leka, konsekvensen av att Alfons lät katten äta upp sina köttbullar. Pippi får 

inte tillträde till det samhälle hon är en del av, eftersom hon inte anpassar sig. Mamma Kanin 

får lämna det sammanhang hon är del av för att ensam rannsaka sitt inre. Illustratören låter 

henne straffa sig själv för att hon bröt mot normen om hur en mamma ska försvara sina barn. 

Ett lagbrott som det Dunder-Karlsson och Blom begår är således bara det yttersta tecknet för 

hur den disciplinära makten verkar. Ett uppenbart brott som kräver ett uppenbart straff. De 

brott som mamma Kanin, Alfons och Pippi begår är mycket mer subtila men kräver 

fortfarande straff för att läsaren ska korrigera sin verklighet och anpassa sig. Straff är något 

naturligt och som i högsta grad existerar.

6.3.1 Vem straffas inte?

Den enda mamman i dessa tre böcker är karaktären mamma Kanin, en lättledd, osäker och 

därmed ångestfylld människa som handlar på impuls. Enligt de sociala strukturer mamma 

Kanin, som mor, ska följa begår hon ett moraliskt brott när hon inte står upp för sitt barn. Hon 

straffar sig själv när hon lämnar det trygga hemmet och ger sig av ut i natten. Genom sin 

ångest och sina tårar sonar hon normbrottet och berättelsen kan därigenom få sitt lyckliga slut. 

Herr Brun, är däremot rationell. Han gör inget utan att först tänka igenom det hela. Hans 

kropp ger uttryck för en inre disciplin som mamma Kanin med sitt vikta öra verkar sakna. 

Han hänger sig inte åt några känsloyttringar, han ångrar inte sitt beteende mot Lill-Vit och blir  

heller inte straffad av illustratören, trots att han begått samma brott. Den norm han svarar mot 

innehåller uppenbarligen inte samma ingredienser som den mamma Kanin representerar. 

Den tredje föräldern är pappa Åberg. Han representerar en modern pappa och har lite av både 

herr Brun och mamma Kanin inom sig. Han tappar fattningen och ger uttryck för sin ilska på 

ett impulsivt sätt. Handlingen blir genast straffad av den skrivna texten som rättar hans 

beteende. Pappa Åberg sätter sig ned och rannsakar sitt inre. I likhet med herr Brun utvärderar 

han sitt handlande rationellt för att komma på ett bättre sätt att nå sitt mål. 
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7. Slutdiskussion

Inte oväntat bygger de här tre bilderböckerna på konflikter. Det är väntan på upplösningen 

som gör att läsaren fortsätter att vända blad. Att säga att en berättelse handlar om en konflikt 

är att trivialisera det hela. Olika konflikter flyter in i varandra och är beroende av vilken 

karaktär läsaren väljer att intressera sig för. Genomgående leder konflikterna till en positiv 

och normenlig upplösning av berättelsen. Således är dessa tre böcker en idylliserad plats full 

av normbildande bilder. Bilderna är trots sitt ofta romantiserande skimmer inte oskyldiga. 

Självklart kan jag inte generalisera utifrån dessa tre böcker. Jag vet dock att böckerna toppar i 

popularitet och därför säger något om vad vi uppskattar att läsa om. Jag undrar om bilder av 

normbrott med ständigt följande korrigeringar är signifikanta för fler bilderböcker. 

Berättelsens struktur har funnits före oss i flera tusen år. Vi känner den, vi är genom vår 

existens medskapare till den och vet hur den slutar. ”Vi befolkar vår värld med karaktärer från 

de narrativa genrerna, och vi ger händelserna mening genom att anpassa dem till komedins, 

tragedins, ironins eller romansens form.”102 Vi använder redan skapade berättelser när vi 

berättar och skapar vår egen stora berättelse om jaget. Om bilderböckerna visar upp en för 

idylliserad, fiktiv och främmande bild av verkligheten borde det alltså uppstå en konflikt i vårt 

skapande av verklighet. Eller anpassar vi vår verklighet efter vilka bilder vi omges av? De här 

tre bilderböckerna visar vad vi kan bli arga över, vad som är rätt och fel enligt en norm och 

vilket beteende som kan straffas. Människor kan således utifrån bildernas givna mönster välja 

sina konflikter. Vad är hönan och vad är ägget? Vad kom först; konflikten eller bilden av 

konflikten som en del av den stora berättelsen?  

Självklart är de konflikter vi deltar i verkliga men de är även en del av ett större sammanhang 

som gör det svårt att skilja på berättelsens början och slut. Väljer vi våra konflikter utifrån ett 

givet mönster som vi lär oss redan i bilderboken, i hur stor grad anpassar vi våra liv efter en 

redan existerande synopsis?

Jag upplever att karaktärerna och de konsekvenser de utsätts för i bilderböckerna blir tecken 

för att förebygga normbrott. Genom bilderna kan barnet lära sig att normbrott leder till en 

omedelbar konsekvens. Dubbelheten i bilden gör att vi som vuxna kanske många gånger 

accepterar stereotypa bilder. Eftersom bilderna visas i kontexten bilderbok för barn kan vi 

102 Bruner (2004), s. 164
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välja att se dem som meningslösa, svaga och döda men bör inte glömma att de även är 

meningsfulla, starka och i högsta grad levande.103 Vi kan aldrig bli barn på nytt och se bilderna 

med barnets ögon. Värt att minnas är även att vuxna producerat berättelserna och vuxna tagit 

in dem i hemmen. 

I vidare forskning av det här området vill jag därför intressera mig för bilder av brott och 

straff som barn själva producerar. Deras visuella svar på alla bilder som de dagligen får 

presenterade för sig. 

103 W. J. T Mitchell (2005) What do pictures want? The lives and loves of images, Chicago: The University of 
Chicago Press, s.10  
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