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Abstract 

The aim of the study is to show how children and adults are described in three picture 

books, examining how children and adults are portrayed in text-and-picture narrative 

and how this has changed over time. We have analysed how the characters in the books 

are presented and how the representation of children and adults has changed in our own 

times. 

The material for the study consists of three picture books from different periods, 

with the focus on how children and adults are described as the common point of 

departure. The analysed picture books are: Tomtebobarnen (Beskow 1919), Aja baja, 

Alfons Åberg! (Bergström 1972) and Snäll (Dahle 2008).  

We have arrived at the conclusion that a text-and-picture narrative is in very large 

measure a reflection of the outlook on children, childhood and child rearing at the time 

when the book was published. The result shows that the greatest change that has 

happened is that parents’ and adults’ dominance in the books has declined over the 

years, and that children have been given a more prominent role. The children’s own 

feelings and opinions are more in the centre, both in reality and in picture books.  

We hope that teachers in school will find that this study can contribute to further 

reflection on the picture books that are used in teaching. 
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1 Inledning 

Bilderböcker och andra barnböcker har blivit influerade och formade av de normer och 

åsikter som har funnits i samhället (Rhedin 2004:50). Samhällsförändringar har 

påverkat barnlitteraturen vilket innebär att skildringen av i barn och vuxna beskrivs i 

bilderböcker från olika tider.  

 Bilderböcker används regelbundet i pedagogisk verksamhet och de innehåller 

faktorer som kan påverka barns utveckling. Bilderböcker kan förklara allt från okända 

ord och begrepp till hur skilda upplevelser och situationer i vardagen hanteras. Genom 

att arbeta med barnlitteratur i undervisningssyfte menar Gunnarsson (2012) & Edwards 

(2008) att det kan bidra till elevernas kunskapsutveckling. Läroplanen för grundskolan 

under ämnet svenska innefattar olika mål och riktlinjer som lärare bör arbeta efter. 

Undervisningen ska syfta till att elever får kännedom och kunskap om "berättande texter 

[...] texter för barn från olika tider [...] samt "några skönlitterära barnboksförfattare och 

illustratörer" (Skolverket 2011:223). 

 Under vår utbildning har ”synen på barn” varit ett återkommande tema. Mycket 

fokus har riktats på hur vi pedagoger framställs, på den auktoritet och makt lärare 

besitter i jämförelse med våra elevers situation. I vår analys av bilderböckerna ska vi 

undersöka hur barn och vuxna framställs i text- och bildberättandet då vi anser att dessa 

föreställningar är relevanta med tanke på vårt yrkesval. För oss som blivande 

grundskolelärare är det viktigt att vara medveten om vilket innehåll som förmedlas i 

samspelet mellan text och bild samt vilka tolkningar böckerna kan ge uttryck för 

gällande barn och vuxna. Lärare bör också kritiskt granska innehållet i de böcker som 

väljs ut för att få en tydlig bild av vilka kunskaper materialet i boken kan förmedla i ett 

undervisningssammanhang. Med den här studien vill vi undersöka hur barn och vuxna 

har beskrivits i text- och bildberättandet utifrån tre bilderböcker. För att få ett historiskt 

perspektiv kommer studiens valda bilderböcker inrymmas i en tidsperiod som sträcker 

sig från början av 1900-talet fram till 2000- talets början.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med vår studie är att i tre bilderböcker studera hur barn och vuxna gestaltas i text- 

och bildberättandet och hur det förändrats över tid. Analysen av hur barn och vuxna 
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beskrivs kommer ha sin utgångspunkt i text- och bildberättandet. De tre valda 

bilderböckerna är från olika tider, med området barn och vuxna som en gemensam 

nämnare. De bilderböcker som kommer ligga till grund för analysen är: Tomtebobarnen 

(Beskow 1919), Aja baja, Alfons Åberg! (Bergström 1972) samt Snäll (Dahle 2008). 

Genom att bilderböckerna är utgivna med intervall på ungefär 50 år vill vi undersöka 

hur den förändrade synen på barn och vuxna i samhället avspeglar sig i de undersökta 

bilderböckerna. Vi ser att det finns kopplingar mellan samhällets utveckling och hur 

detta har avspeglats i synen på barn och vuxna i bilderböckerna, men det som också har 

intresserat oss är hur detta har gestaltas – framförallt i relationen mellan vad som 

berättas i text och vad som berättas i bild. Utifrån syftet står följande frågeställningar i 

fokus:  

 

 Hur framställs barn och vuxna i text- och bilderberättandet i de valda 

bilderböckerna? 

 Hur har framställningen av barn och vuxna förändrats i text- och 

bilderberättandet från 1900- talets början fram till nutid? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är indelad i rubrikerna synen på barn 

och vuxna i ett historiskt perspektiv, bilderbokens utveckling i ett historiskt perspektiv 

och text- och bildberättande i bilderböcker. 

2.1.1 Synen på barn och vuxna i ett historiskt perspektiv 

Industrialiseringen som pågick under 1900-talets början, resulterade i stora förändringar 

för befolkningen i Sverige, inte minst för barnen. Den bidrog till att folk flyttade från 

landsbygden in till storstäder. Fler människor började arbeta och de började tänka på ett 

nytt och modernare sätt, vilket även mynnade ut i förändringar och omställningar för 

barnen i samhället. En av de som hade ett helt nytt och modernt sätt att tänka var 

författaren och pedagogen Ellen Key. Hon ville förändra synen på barn och deras 

samhällssituation. Ett barn skulle värderas som en kännande och kompetent människa 

samt få egna rättigheter. Som ett resultat av Keys revolutionerande åsikter kallas idag 

1900-talet för barnens århundrade (Phillips 2012:76).  
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 Under historiens gång har synen på barn och vad ett barn är förändrats. Vid 1900-

talets början skulle barnen bidra till familjens försörjning. Villkoren för barnen var 

hårda och det var stora skillnader i synen på barn, inte minst mellan olika 

samhällsklasser. De fattiga barnen gick kortare tid i skolan och fick hjälpa till hemma 

jämfört med barn som växte upp i rika familjer. På så vis kan man säga att ju längre tid 

man gick i skolan desto längre barndom fick man. I takt med att industrialiseringen tog 

fart lämnade många familjer jordbrukssamhället för att flytta in till städerna och börja 

arbeta inom industrin. Denna förändring resulterade i att fadern eller husbonden inte 

längre var familjens ständiga överhuvud. Den makt som föräldrarna tidigare hade haft 

minskades och barn blev mer influerade av andra i omgivningen så som fabriksägare, 

förmän och även av andra som fanns i barnens omgivning (Phillips 2012:73). 

 I mitten av 1900-talets började vetenskap få en allt större betydelse för barns 

uppfostran och undervisning. Forskning inom barnmedicin, barns utvecklingspsykologi 

och olika inlärningsteorier började ta fart. Tidigare hade religionen haft störst inverkan 

(Phillips 2012:76). Under många år var Martin Luthers lilla katekes den bok som fanns i 

alla familjers hem. Den var obligatorisk och utgjorde innehållet i 

kristendomsundervisningen samt i läs- och skrivundervisningen. Alla i befolkningen 

skulle lära sig katekesen utantill, både vuxna och barn. Den hårda kravpedagogik som 

rådde då har nu ersatts av en mer flexibel behovspedagogik. Genom samhällets 

sekularisering har det kristna budskapet tonats ner (Kåreland 2013: 25ff). 

Det demokratiska perspektivet påverkade synen på barn, vilket resulterade i att 

”barnkrubbor” eller ”lekskolor” byggdes där barnen kunde möta utbildad personal, 

mamman fick avlastning och omgivningen började lyssna på barnen. Nu skulle barnen 

uppfostras och bli vägledda både i hemmet och i skolan. Barnen började ses mer som 

egna individer. Barnens utveckling, förmågor, samt emotionella och mentala liv, blev 

allt mer uppmärksammat och betydelsefullt.  

 I mitten av 1900-talet började föräldrar uppmanas att uppskatta sitt föräldraskap 

och att spendera mer tid med sina barn, uppmaningar som hade både ett ekonomiskt och 

emotionellt motiv (Nordström 2012:122ff). Vuxna hade inte samma auktoritet som 

tidigare och det gick inte att styra barnen utifrån gamla traditioner. Barnens och 

ungdomarnas nyvunna frihet gjorde att de fick möjligheter att leva ut sin barndom och 

sin tonårstid på ett mer upproriskt sätt än tidigare. De började ifrågasätta den vuxna 

generationen och dess värderingar (Phillips 2012:79).  
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 I och med att samhället utvecklades förändrades också föreställningar om hur en 

kärnfamilj skulle se ut och hur den skulle vara. En kärnfamilj framställdes enligt 

traditionen som den enda korrekta och som bestod av mamma, pappa och barn. Bilden 

av kärnfamiljen skulle förmedla lycka och trygghet. Under 1950-talet fanns det många 

barn som endast levde med en förälder, så som barn ofta gör i dag. Under den här tiden 

var ensamstående föräldrar vanligtvis associerat med svårigheter. Dessa svårigheter 

kunde tyda på ”allvarliga störningar” i barnets sociala anpassning, och det fanns 

sammanhang där det talades om ”störda hemförhållanden” när det gällde barn vars 

föräldrar var ogifta eller frånskilda. Det kunde handla om såväl praktiska som 

ekonomiska problem, exempelvis brist på barnomsorg, och att klara av försörjningen på 

en lön. Det ansågs allmänt inte vara en lämplig miljö att växa upp i om barn endast 

bodde med en förälder (SOU 1955:29:294). På den här tiden var det orimligt att en 

ensam pappa skulle ta hand om sina barn, jämfört med idag då det är betydligt mer 

förekommande.  

 Under 1960- och 1970-talet bidrog jämställdhetspolitiken till strukturella 

samhällsförändringar som började tänja på det mansdominerande samhället, som i sin 

tur bidrog till att fler kvinnor började arbeta och männen fick ta mer ansvar för familjen 

och hushållet (Tojer-Nilsson 1985:99). Kvinnor fick chans att stå på egna ben och blev 

mer självständiga. De började arbeta och var inte lika ekonomiskt beroende av sina män 

och äktenskapet, detta ledde i sin tur till att antalet skilsmässor ökade. För de separerade 

föräldrarna var det av stor vikt att slita sig loss från den typiska kärnfamiljen och inleda 

ett nytt liv där de kunde fortsätta vara föräldrar fast i en annorlunda form (Hydén 

2002:25ff).  

Under 1980-talet inträffade en markant förändring i samhällets syn på barnet. 

Alternativa pedagogiska inriktningar ökade i omfattning, exempelvis 

Montessoripedagogiken. Barnböcker vågade beröra ämnen som länge varit tabubelagda 

och som tidigare ansetts vara för komplicerade och för känsliga (Hallberg 1991:71ff). 

Samhällets ansvar för barnen och barndomen hamnade mer i centrum och 

uppmärksammade situationer där även negativa sidor fördes fram. Man berättade till 

exempel om familjer som levde i misär. Mot slutet av 1900-talet reformerades även den 

förskönade bilden av barn och de förlorade alltmer sin oskuldsfullhet. Samtidigt 

förändrades relationen mellan barn och vuxna och blev till ett starkare mer jämbördigt 

förhållande. Barns rättigheter och åsikter skulle framföras och respekteras samtidigt 

som de skulle fostras. Samhället hade en påverkande effekt i att vuxna skulle se till 
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barnens bästa samt lägga fokus på deras välmående (Nordström 2012:122ff). Stora 

förbättringar har genomförts för barns förutsättningar genom lagstiftningar och 

konventioner. En av dessa är Barnkonventionen där lagen ser till barns rättigheter, deras 

egen vilja och deras bästa. Detta har inneburit att samhället idag har en helt annan 

respekt för barn än förr (Phillips 2012:81).  

2000-talet har bidragit med stora samhällsförändringar där framförallt 

medieutbudet har en avgörande roll. Det finns inte längre några hemligheter mellan barn 

och vuxna. Reklam och marknadsföring riktar sig med samma budskap till barn och 

vuxna. Medias utbud som film, TV och Internet har blivit större och bredare än 

någonsin tidigare. Barnen blir på detta sätt insatta i de vuxnas värld av problem och 

känslor. Det blir därmed utsatta för det moderna livets alla krav. Något som har 

förespråkats i samhället under 2000-talet är inriktningen på barnens emotionella behov. 

Det är viktigt att föra fram barnets känslor och deras välmående. Torts detta finns det 

idag barn med föräldrar som inte lägger tillräckligt med tid på sina barn, vilket leder till 

att barn hamnar i skymundan. Mediebruset i smarta telefoner och i läsplattor har en 

påverkande faktor på föräldrar och det talas om den pressade föräldern som tvingas 

pussla med tider för att få vardagen att gå ihop. De flesta föräldrar vill att deras barn ska 

få en så bra barndom som möjligt, men det finns många som inte orkar ta ansvar för 

sina barn då de har problem med sig själva. Känslan av att inte räcka till eller duga som 

förälder kan orsaka stress och ångest (Phillips 2012:82).  

 

2.1.2 Bilderbokens utveckling i ett historiskt perspektiv  

En bilderbok är, enligt bilderboksforskaren Ulla Rhedin (1992), en bok av begränsat 

omfång vars berättande är skönlitterärt och där ett uppslag innehåller minst en bild per 

sida. Bilderbokens syfte är berätta en historia genom en kombination av text och bilder 

(Rhedin 1992:63). Enligt Gunnarsson (2012) och Edwards (2008) kan en bilderbok 

utveckla barns språk, ordförråd samt bidra till att stimulera fantasin hos barnet. De 

menar även att bilderböcker kan bidra till att barnen får ett utökat språkligt medvetande, 

lär sig språkliga begrepp, övar sin språkliga förmåga samt lär sig sätta ord på känslor. 

 Olika föreställningar och tolkningar har diskuterats om bilderbokens funktioner 

samt vilken betydelse den har för barn. De första barnböckerna skulle ge barn 

kunskaper, lära dem moraliskt tänkande samt verka som medel i deras uppfostran. Med 

tiden förändrades filosofin kring barnboken och böckernas fokus lades på att betona 

känslan och att försöka sporra barns fantasi. Enligt Lena Kåreland (1977) brukar 
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sekelskiftet i slutet av 1800- talet och 1900- talets början anses som den första 

glansperioden i svensk barnlitteratur.  

 Visionen om att göra barnböckerna mer fantasifulla växte fram ur idealistiska 

föreställningar under 1800-talet och bidrog med en ny syn på barnet och barndomen. 

Böckerna utsmyckades med sånger, rim och illustrationer för att stimulera barnens 

kognitiva tänkande vilket också gav dem möjlighet att sväva ut i tankarna (Eriksson 

2007). Trots denna utveckling var det i början av 1900-talet vanligt att barn framställdes 

antingen som elaka och olydiga eller snälla och lydiga (Rhedin 2004:50).  

Det svenska samhället under 1960- och i början på 1970-talet blev allt mer 

medvetet om de orättvisor och den misär som förekom runt omkring i världen. Detta 

avspeglades även i den barnlitteratur som gavs ut under denna tid. Dessa böcker 

skildrade ofta livets och vardagens situationer, exempelvis barn i förskola och skola, 

barn med skilda föräldrar samt barn med invandrarbakgrund (Nettervik 2004:178). 

Under 1970-talet inträffade också en ny folksago- och fantasyperiod och denna väckte 

intresse för drömmar, fantasier och existentiella frågor (Rhedin 2004:155).  

Genom åren har bilderbokens innebörd, innehåll, teman och estetiska uttryck 

förändrats. Den har fått en bredare läskrets och blivit litteratur även för vuxna. På 1980- 

talet började bilderböckerna förmedla en annan syn på barndomen och förde fram 

undanskymda känslor och situationer som inte hade belysts i bilderboken tidigare. 

Barndomen skildras inte som felfri utan innehåller både ljusa och mörka händelser. 

Bilderböckerna under denna tid är känslomässigt starka och större vikt läggs vid det 

emotionella än vid tanken och intellektet. Detta bryter mot den traditionella barnbokens 

väntan på det lyckliga slutet (Rhedin 2004:11,158ff).  

Bilderböckerna under denna tidsperiod visade vuxnas brister och att vuxna inte 

alltid vet bäst och är allsmäktiga. Ämnen som förekom var hur vuxna inte alltid ser till 

barnens behov och inte ger barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter. Föräldrar beskrivs 

som oansvariga och läsaren får uppleva den otrygghet som barnen känner i den typen av 

situation. I barnböckerna försvann karaktärer med den auktoritära rollen som vuxna 

länge haft och ersattes av en mer verklighetstrogen bild, där de vuxnas brister och 

misstag fördes fram (Nordström 2012:122ff). 

De äldre tidernas barnböcker, där barn framställdes som arbetsamma och flitiga 

och uppfostrades till att vara snälla och lydiga, har försvunnit och istället präglas 

barnlitteraturen av olika psykologiska teorier om barnets saknad av att vara 

självständiga, aktiva och till viss del av barnets uppror mot detta. Kännedomen om 
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barns känslomässiga utveckling är i dag annorlunda än vad den var för hundra år sedan. 

Barnlitteratur från det sena 1900-talets och det tidiga 2000-talets är nyskapande 

samtidigt som den har fäste i den äldre traditionen. I dag finns det ett flertal 

bilderböcker som är dubbeltydiga och som därför kan tolkas på många olika sätt med en 

stor komplexitet i både text- och bildberättandet. De kan alltså rikta in sig på högre 

åldrar och inte bara på yngre åldrar.  

De föreställningar som förespråkats om barn genom historien har en tydlig 

koppling till hur samhället och världen har utvecklats. De samhällsförändringar som 

skett har också haft en stor inverkan på hur barnlitteraturen har utformats (Kåreland 

2013:25ff). 

 

2.1.3 Text- och bildberättade i bilderböcker 

Flera forskare beskriver bilderboken som en unik konstform. Rigmor Lindö (2005) 

Lena Kåreland (2013) och Maria Nikolajeva (2000) menar att bilderboken innehåller 

två kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella. De anser att bilderboken är en 

kommunicerande konstform och beskriver detta på följande sätt ”I bilderboken bygger 

bokens budskap på en samverkan mellan den verbaliserade berättelsen (texten) och den 

visualiserade berättelsen (bilden). Man kan också karaktärisera bilderboken som ett 

flerdimensionellt medium.” (Kåreland 2013:69). 

 Författarna menar att två kommunikationsnivåer samverkar i bilderboken, den 

verbala och den visuella. I teater eller film måste mottagaren koppla samman den 

generella betydelsen av kommunikationskomponenterna och så fungerar det även i 

bilderboken. Bilderböckernas bilder är kombinerade med ikoniska tecken och orden i 

böckerna är vanligtvis ihopsatta med konventionella tecken. Det ikoniska tecknets, 

bildens funktion är att beskriva och det konventionella tecknets, ordets funktion, är i 

första hand att berätta. Textens uppgift är att förmedla ett budskap medan bildens 

uppgift är att beskriva budskapet. Nikolajeva (2000) framhåller även att barnet läser 

bilden och texten växelvis, en förmåga som dessvärre ofta försvinner med tiden och det 

har visat sig att vuxna mer ser illustrationerna i bilderboken som dekoration. 

 Andra forskare som delar Nikolajevas (2000) åsikter om detta samspel är Ekström 

och Isaksson (1997) som menar att bilden i en bilderbok är beroende av texten och tvärt 

om och att dessa samarbetar för att ta läsaren framåt i berättelsen. De menar att både 

bildernas och texternas kvalité är avgörande för att det ska bli en bra bilderbok.  
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3 Metod och material 

I det här kapitlet presenteras studiens analysmetoder samt den valda analysmodellen 

följd av metodkritik. Därefter redogörs studiens analysmaterial och de urval samt 

avgränsningar som gjorts vid materialinsamlingen. Avslutningsvis redovisas 

materialkritik.  

3.1 Analysmetod 

Studien baseras på en kvalitativ analys, där analysmetoden utgörs av att text och bild 

granskas i bilderböckerna med syftet att visa hur barn och vuxna beskrivs i dem. 

 I detta avsnitt presenteras Ulla Rhedins (1992) och Maria Nikolajevas (2000) 

analyskategorier som vi har använt oss av när vi genomfört vår analys av de tre valda 

bilderböckerna. Analyskategorierna har fokus på förhållandet mellan text och bild.  

 

3.1.1 Rhedins modell 

Rhedin (1992:79ff) framhåller tre analyskoncept för att belysa förhållandet mellan bild 

och text och hur de förhåller sig till varandra; den episka bilderboken, den expanderande 

bilderboken och den genuina bilderboken. Denna sortering ska påvisa olika specifika 

text- och bildförhållanden samt underlätta likhetsgranskningen och analysen av 

bilderböcker.  

 Den episka bilderboken har sin utgångspunkt i att texten innefattar den 

information som är nödvändig för att driva berättelsen framåt. Episka bilderböcker är 

berättelser som troligtvis inte är avsedda att bli bilderböcker eftersom texten sannolikt 

har konstruerats före illustrationerna. Texten är inte beroende av illustrationer för att 

skapa förståelse för innehållet i berättelsen. Illustrationer i episka bilderböcker finns 

enbart till för att stärka textens innehåll, fastställa handlingen och utmärka karaktärerna 

(Rhedin 1992:79). 

 I den expanderande bilderboken är texten sannolikt formulerad så att berättelsen 

endast är komplett när bilderna tillkommer. Texten är beroende av bilderna. Den 

expanderande bilderboken överlämnar ett betydande ansvar till illustratören. 

Illustrationerna ska inte bara framställa miljöer och personer utan även delar av 

handlingen (Rhedin 1992:87). 
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 I den genuina bilderboken är text och bild beroende av varandra. Rhedin 

(1992:101) menar att text eller bild har lika stor betydelse för att handlingen ska föras 

framåt. Dessa fungerar växelvis och har alltså båda en betydelsefull funktion. 

 

3.1.2 Nikolajevas modell 

Följande är de olika analysredskap som kan användas vid analys av förhållandet mellan 

text och bild i bilderböcker som Nikolajeva (2000:17) presenterar.  

 ord och bilder är symmetriska, de upprepar varandra 

 orden är beroende av bilderna för förklarning 

 bilden förstärker, preciserar orden 

 orden förmedlar huvudparten medan bilderna kompletterar 

 bilderna förmedlar huvudparten medan orden kompletterar 

 

Dessa analysredskap belyser att det finns en mängd olika sätt att beskriva hur text och 

bild samspelar i en bilderbok. Bilden är komplex och det finns därför många olika sätt 

att tolka sammansättningar av text och bild. Genom att se vilka rumsliga positioner 

personerna på bilden befinner sig på kan betraktaren utläsa olika maktpositioner och 

även psykologiska relationer. Placering och hur stora karaktärerna är i förhållande till 

varandra, kan förklara vilka egenskaper, inställningar och känslor de har inför andra. 

Hur personer skildras i bilderböckerna kan påvisas genom karaktärens utseende och 

egenskaper och genom analys av kläder, färger, kännetecken, hur de rör sig, vilka inre 

egenskaper de har och även hur de agerar och reagerar på situationer de är inblandade i 

(Nikolajeva 2000:63,139ff). 

Den analysmodell som ligger till grund för vår analys av bilderböckerna är således 

baserad på en kombination av Rhedins (1992) och Nikolajevas (2000) olika 

analyskategorier. Vi anser att en kombination av dessa kategorier kommer ge fler 

tolkningsmöjligheter.  

 

3.1.3 Metodkritik 

Rhedins (1992) analyskategorier ger en enkel struktur med tydliga ramar vid 

analysarbetet. Samtidigt ställer vi oss kritiska till hennes modell eftersom den stänger 

flera dörrar till vidare tolkning. Vi tar därför till oss den kritik Nikolajeva (2000) riktar 

mot Rhedins (1992)  kategorier där hon anser att en bilderbok kan präglas av en 
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kombination av alla Rhedins kategorier. Genom att vi har en kombination av två 

analysmetoder anser vi att vår analys blir mer pålitlig och inkluderar fler 

tolkningsmöjligheter.  

 

3.2 Material 

I detta avsnitt presenteras de tre valda bilderböckerna. Vårt urval baseras på 

bilderböcker från olika tidsperioder där vi bedömt att framställningen av barn och vuxna 

har varit ett viktigt tema. 

 

Den bok som har tidigast utgivningsår är Tomtebobarnen (Beskow 1919) som är 

skriven av Elsa Beskow och hon var en av de mest framstående barnlitteraturförfattarna 

under 1900-talets början. Hon ville bredda litteraturutbudet för barn och konstruera nya 

typer av texter som var mer anpassade till barnen och deras fantasi. Tomtebobarnen 

handlar om en tomtefamilj som bor under en tallrot i skogen. Berättelsen belyser barnen 

vardagssysslor under olika årstider. Barnen går i skolan, leker med skogens djur samt 

hjälper sina föräldrar att plocka svampar och bär. De träffar även på farliga karaktärer 

som ormar och bergatroll.  

 Den andra boken som ligger till grund för vår analys är Aja, baja Alfons Åberg 

(Bergström 1972). Gunilla Bergström är bildskaparen och författaren bakom 

berättelserna om Alfons Åberg och är idag en klassiker som anses vara älskad av både 

barn och vuxna. Boken handlar om Alfons som är 5 år. I boken får Alfons vara med om 

vanliga vardagshändelser. Han tycker bäst om när hans godhjärtade pappa hjälper 

honom att klara av saker. I boken Aja, baja Alfons Åberg vill inte pappa vara med och 

leka och när Alfons frågar om han får låna pappas verktygslåda för att bygga en 

flygmaskin får han det, men Alfons måste akta sig för sågen.  

 Slutligen har vi använt oss av boken Snäll (Dahle 2008) Konstnärsparet Gro 

Dahle och Svein Nyhus är skaparna till bilderboken Snäll som belönades med det 

norska förläggarpriset, Brageprisen, 2002 för bästa barnbok (Adlibris 2015-03-05). 

Snäll handlar om Lussi som är en snäll liten flicka. Hon är så snäll att hon en dag helt 

plötsligt försvinner in i väggen. I väggen sitter Lussi och ingen vet att hon är där, inte 

mamma, inte pappa, inte läraren och heller inte de andra barnen. Tillslut orkar inte Lussi 

vara snäll längre. Då bryter hon sig ut ur väggen och blir arg. 
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3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Vi ansåg att det var viktigt att välja böcker som riktar sig till barn i de yngre åldrarna 

därför valde vi bilderböcker som är avsedda för barn mellan 3 till 9 år. Utifrån ett antal 

bilderböcker som innehöll beskrivning av barn och vuxna avgränsade vi vårt urval 

genom att välja tre böcker från olika tidsperioder med ungefär 50 år mellan varje 

utgivningsår. Anledningen till denna avgränsning var att det är jämna tidsintervaller 

mellan böckerna och att det hände flera intressanta och betydelsefulla händelser i 

samhället som hade stor inverkan på barnuppfostran då böckerna gavs ut.  

 I början av 1900- talet var industrialismens genombrott ett faktum och barnen fick 

en annan roll i samhället där barn och barns villkor blev synligare. 1970-talet var ett 

decennium då barnlitteraturen fick ett större genomslag och den traditionella 

maktordningen mellan barn och vuxna diskuterades och debatterades på alla plan i 

samhället. Lagen mot barnaga i hemmet kom 1979. Slutligen bestämde vi oss för en bok 

som avspeglar nutiden. Genom den digitala revolutionen under 2000-talet då 

användandet av teknik och media expanderande får barn uppleva, se och bli exponerade 

för helt andra saker än de gjort tidigare.   

 Genom denna avgränsning förväntar vi oss att se en förändring över tid angående 

hur barn och vuxna framställs i bilderböckerna.  

 

3.2.2 Materialkritik 

En tolkningsbaserad analys är vanligtvis komplex då det finns ett flera möjliga 

tolkningar av text-och bildförhållandet än de vi har konstaterat. Det har stor betydelse 

för studiens resultat vem det är som analyserar. Reflektioner och tolkningar grundar sig 

i individens egna erfarenheter och föreställningar. Alla människor bär på olika sorters 

förförståelse i relation till olika situationer vilket har betydelse för tolkningarna (Gilje & 

Grimen 2007:178). 

 Vår studie bygger på ett fåtal bilderböcker och därigenom ger denna undersökning 

inte ett resultat som är utmärkande för alla bilderböcker från de olika tidsperioderna 

som vi har lyft fram exempel från i den här studien.  
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4 Analys 

Här presenteras först resultatet från undersökningen av hur barn och vuxna framställs i 

bilderböckerna med en text- och bildanalys. Därefter presenteras hur denna 

framställning har förändrats från 1900- talets början fram till nutid. 

  

4.1 Hur framställs barn och vuxna i bilderböckernas text- och 

bildberättande?  

Genom vår analys av text- och bildberättandet i bilderböckerna har vi funnit ett flertal 

saker som kan belysa barn och vuxnas framställning i bilderböcker från olika 

tidsperioder.  

 

4.1.1 Tomtebobarnen 

Tomtebobarnen är ett tydligt exempel på hur bilderböckerna var utformade med text och 

bild från 1900-talets början. Varje uppslag i boken har en helsidesbild och en kortare 

text utarbetad med rim och språket är vackert med ett poetiskt uttryck. Genom vår 

tolkning finner vi att Tomtebobarnen tillhör bland annat Rhedins (1992)  kategori den 

episka bilderboken där det är texten som för handlingen framåt. Bilderna i boken bidrar 

inte till någon djupare kunskap om handlingen utan fungerar mer som en utsmyckning 

till texten. 

 I boken framställs barnen som väluppfostrade, duktiga och skötsamma. Alla 

syskon är glada och leker fint i en skogsmiljö som avspeglar den svenska 

barndomsidyllen. Bokens handling utspelar sig under olika årstider och i text och bild 

synliggörs de sysslor som barnen hjälper sina föräldrar med. Bilderna är detaljrika och 

tecknade med precision vilket gör att naturen upplevs levande och magisk. Bilderna 

visar det som texten förmedlar. Text- och bildrelationen fungerar i enlighet med 

Nikolajevas (2000) kategori att orden förmedlar huvudparten bilderna kompletterar. 

Text och bild ger en klar inblick i hur saker och företeelser i naturen som bäckar, 

myrstackar, svampar och kottar förvandlas till lekplatser och leksaker. De små 

Tomtebobarnen leker, går i skolan, hjälper till med hushållssysslor, vilket illustrerar en 

vardag som var typisk för ett barn i början av 1900- talet.  I ett avsnitt i boken är det 

sommar och barnen leker bland skogens bäckar. Man får vara med om familjens 

upplevelser under hösten. Då måste barnen hjälpa sina föräldrar att samla mat och annat 
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som behövs för att klara av den bistra vintertiden. De hjälper sina föräldrar med de 

dagliga sysslorna utan att säga emot eller protestera.  

 På bilderna framgår det tydligt att barnen lyssnar till och ser upp till sin far och 

detta framställs tydligt i texten: ”Och far är stark och modig” (Beskow 1919:1). Med 

sina kloka ord och lärdomar om skogen är fadern en förnuftig förebild som lär sina barn 

allt de behöver veta om skogen. Han uppmanar barnen att hjälpa till och dela med sig av 

sin mat till varandra. Fadern framställs som en förebild och en beskyddare som På ett 

bilduppslag skildras han i rustning med spjut i handen när han ska möta den farliga 

ormen i en duell.  På bilden ser man de små barnen ligga bakom en trädstam och 

beundra sin fader. Här kan vi konstatera att bilden förstärker, preciserar orden som 

stämmer in med Nikolajevas (2000) kategori. Vidare beskrivs det i både text och bild 

hur pojkarna vill efterlikna sin fader genom att använda spjut mot pissmyror.  

 På ett siduppslag får läsaren reda på att barnen är omtänksamma vad gäller både 

varandra och skogens djur, dock mer i bilderna än i texten. På bilden utstrålar barnen 

närhet och gemenskap. När något av barnen har skadat sig eller är ledset finns alltid 

något av syskonen där och kan ge tröst. Bokens bilder förmedlar trygghet och omtanke 

genom att man ser barnen tätt omslutna, hållandes i varandras händer. Ett exempel som 

förtydligar barnens omsorg om varandra är en bild där ett av syskonen uppmärksammar 

en bror som är ledsen utan att detta framkommer i texten (Beskow 1919:13). Här ser vi 

att Nikolajevas (2000) kategori bilden förstärker, preciserar orden återkommer.  

 I både text och bild ser man att moderns uppgift är att sköta hushållssysslorna, 

exempelvis att laga mat och ta hand om barnen. Hon ser till hela familjens välmående. 

Hon väver ull som ska skydda mot vinterns kyla. I bilderna kan man se hur modern 

finns med i bakgrunden och bevakar att allt går rätt till. Detta kan tolkas som en 

trygghet och omsorg om alla. Det är tydligt att det är de vuxna som har den auktoritära 

rollen i boken. De bestämmer över och uppfostrar sina barn. När barnen sedan ska börja 

skolan kan man avläsa, i både text och bild, att de hyser stor respekt för den gamla 

lärarinnan som här är framställd i gestalt av en uggla. Barnen står med sänkta blickar 

och texten beskriver hur de håller i sin mors kjol och inte vågar se upp. Ugglelärarinnan 

framträder som gammal och med stor visdom och det är till henne alla skogens djur 

kommer för att få kunskap. Vi anser att denna beskrivning är väl överensstämmande 

med Rhedins (1992) kategori den genuina bilderboken. Här visar bilderna precis det 

som texten förmedlar och de fungerar växelvis. Både text och bild har en betydelsefull 

funktion genom att båda för handlingen framåt. 
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4.1.2 Aja baja Alfons Åberg 

Alfons Åberg lever i en speciell familjesituation där han bor tillsammans med sin 

ensamstående pappa och katten Pussel. Bergström vill berätta om att ”barn, som endast 

har sin pappa att vara med behöver veta att deras situation inte är unik” (Nettervik 

2004:89). Bergström vill förmedla realistiska sammanhang om sådant som barn möter i 

sin vardag och vanliga situationer som kan uppstå. Vid bildskapandet arbetar Bergström 

med att skala av detaljer från bilder eftersom hon anser att för många detaljer kan stjälpa 

fantasin, då det inte ger betraktaren möjlighet att skapa inre bilder (Åkerman 2012:22). I 

Aja baja, Alfons Åberg! är bild och text oregelbundet placerade på uppslagen. Trots 

denna struktur är det enkelt att följa med i berättelsen. Bokens bilder har ett speciellt 

uttryckssätt i from av en blandteknik med foton, urklipp, tyger och tapetbitar som bildar 

ett collage. En första iakttagelse är att bild och text kan förmedla ett budskap på egen 

hand och att de inte är beroende av varandra. 

 Genomgående i boken kan vi se att både texten och bilden förmedlar den 

information och har de egenskaper som nödvändiga för att föra berättelsen framåt. 

Alltså kan betraktaren enbart titta på bilderna för att förstå handlingen och det samma 

gäller för texten. 

 I boken får vi träffa Alfons som är en envis liten pojke som vill få sin vilja 

igenom. Alfons skildras i både text och bild som en pojke som vet att han kan flytta på 

gränserna och utnyttja pappans ibland frånvarande sinnesstämning. Ett exempel på detta 

är när Alfons vanligtvis inte får låna sin pappas verktygslåda, ”men vissa dagar vill 

pappa vara alldeles ifred”(Bergström 1972:4) och då passar Alfons på att fråga om han 

får låna verktygslådan. I både text och bild uppfattas Alfons pappa som auktoritär, då 

han gör det tydligt för Alfons att han inte får använda sågen. Samtidigt låter han Alfons 

vara självständig och använda verktygslådan på egen hand. När Alfons leker visas det i 

bilderna att pappan inte är med och han visar heller inget intresse för att delta. Pappan 

sitter och läser tidningen utan att se upp när Alfons ställer frågor. Han vet att pappan 

inte lyssnar och då passar han på att låna olika verktyg ur verktygslådan.  

 På ett uppslag läser man hur Alfons råkar spika sig i tummen och bilderna visar 

Alfons smärtsamma uttryck i ansiktet och hur han stoppat tummen i munnen. Han säger 

dock ingenting när han slår sig utan skyndar sig att bygga vidare för att undvika att få 

leken avbruten av pappans uppmärksamhet. Trots att Alfons är envis och busig så 

lyssnar han på sin pappa som säger att han inte får röra sågen. När Alfons är färdig med 
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sin konstruktion som ska föreställa en flygmaskin vill han visa den för sin pappa. 

”Pappa. Titta vad jag har byggt!” ropar Alfons. Pappa läser och läser. ”Åh, så fint, säger 

han bakom tidningen men tittar inte alls.” (Bergström 1972:9).  

 Alfons vill ha sin pappas uppmärksamhet men lyckas inte få den. Vid ett avsnitt 

ser man på bilden att Alfons sitter fast i sin egenbyggda flygmaskin. Hjälp! skriker 

Alfons. Jag sitter fast och lejonet tar mej!” (Bergström 1972:14). På bilden visas tydligt 

hur pappan med en oroad blick äntligen tittar upp från tidningen. Alfons ser lurig ut och 

säger: ”Om jag får sågen kan jag såga mej ut!”.” Nej, säger pappa: Sågen är farlig” 

(1972:16). I denna situation tar pappan på sig sin föräldraroll och avgränsar lekandet 

samtidigt som han sedan bejakar sin egen lekfullhet och ger sig hän åt leken när han 

säger: ”Kan inte jag få följa med, så flyger vi bort från lejonet tillsammans?” 

(Bergström 1972:16). I både text och bild kan man se hur pappan leker med i Alfons 

fantasivärld och lever sig in i Alfons kreativa tänkande och tillsammans flyger de i väg i 

den påhittade flygmaskin som Alfons har byggt.  I analysen av detta kan vi se att 

pappan framstår som en konsekvent förälder som sätter gränser samtidigt som han har 

kvar sitt barnasinne och deltar tillsammans med Alfons i leken. Utifrån dessa 

iakttagelser anser vi att Aja baja Alfons Åberg! kan kopplas samman med Nikolajevas 

(2000) kategori ord och bilder är symmetriska, de upprepar varandra. 

 På vissa uppslag förmedlar bilderna ibland information som inte står i texten, 

exempelvis Alfons och pappans utseende, kläder, ansiktsuttryck samt den 

känslomässiga miljön i omgivningen. I bilderna får betraktaren möta en hemmiljö i ett 

vardagsrum där Alfons och hans pappa bor. På ett av uppslagen finns en bild där Alfons 

pappa sitter och röker pipa och läser tidningen. På bilden finns även en TV av äldre 

modell med en svartvit bild som för oss tillbaka i 70-talet och en liten sovande katt på 

golvet. Detta står inte i texten. Utifrån texten får vi information om handlingen och vad 

som sägs mellan karaktärerna. Alfons och pappans dialoger uttrycks dock inte 

kontinuerligt i bilderna. På det viset kan man också se att i Aja baja Alfons Åberg, fyller 

text och bild i varandras luckor, alltså förstärker varandra.  

 

4.1.3 Snäll 

I Snäll är texten poetiskt skriven och placerad på vänster siduppslag där bilden upptar 

resterande utrymme. Denna struktur fortlöper kontinuerligt genom hela boken. Det 

samspel som uppstår mellan text och bild är varierande. I majoriteten av siduppslagen 

uttrycker bilderna något som inte nämns i texten, vilket innebär att det inte finns ett 
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kontinuerligt samspel mellan text och bild. Boken handlar om en liten flicka som heter 

Lussi. I början får vi se och läsa hur Lussi framställs som en rar och söt flicka som alltid 

är ren, duktig och väluppfostrad. Texten beskriver hur Lussi sitter tyst och snällt: 

”Aldrig kommer ett fult, snuskigt, svart ord ur munnen på Lussi. För Lussis mun är ren 

och fin.” (Dahle 2008:5). På illustrationen intill kan man se henne sitta rak i ryggen med 

ett stelt och tomt leende. I texten står det skrivet ”Är inte Lussi söt och rar? Oj oj oj 

vilken duktig liten flicka! Mammas gull. Pappas solstråle. Raraste flickan på jorden!” 

(Dahle 2008:5). 

 De vuxna som presenteras i boken framställs som frånvarande och oförstående. 

Ett exempel på detta är när familjen sitter tillsammans i soffan på uppslag 5 och 6. 

Lussis föräldrar sitter på varsin kant om Lussi med var sin tidning framför ansiktet. 

Mamman utstrålar tydligt avståndstagande då hon sitter med krökt rygg och med 

armarna ihopdragna nära sin kropp och med en kudde framför sig. Pappan visar sin 

auktoritet genom att sitta rak i ryggen med sina långa ben utsträckta och tar stor plats i 

soffan. En annan vuxen som gestaltas i boken är Lussis magister som även han sträcker 

sig långt över alla andra vilket förstärker uppfattningen om hans auktoritära roll. Texten 

beskriver hur magistern glömmer bort att Lussi ens finns. I illustrationen på uppslag 7 

ser man detta genom att Lussi sitter längst bak i klassrummet, nästan osynlig, och räcker 

upp handen utan att någon lägger märke till henne. 

 Ett undantag som frångår den generella uppfattningen om att text och bild inte 

kompletterar varandra i boken är citatet: ”Hon blir en hammare. Hon slår och hon slår. 

Hon blir en syl och en borr och en hacka. Hon stångar med skallen. Hon blir en oxe” 

(Dahle 2008:17). Dessa metaforer ger oss en tydlig bild av hur arg och frustrerad Lussi 

är. På den tillhörande bilden får betraktaren se Lussi skrika och vifta med armarna 

omkring sig och att hon visar sin ilska fysiskt. Genom att berättelsen formuleras med 

hjälp av metaforer skulle det kunna uppstå en viss problematik då vi anser att det finns 

risk för att betraktaren då kan få en inre bild av att Lussi är en hammare. Men med hjälp 

av den kompletterande bilden får betraktaren en klar inblick i ilskan som Lussi utstrålar 

och istället för att förvirra betraktaren ger detta en djupare förståelse för vad boken vill 

förmedla. Genom detta samspel mellan text och bild förstår man budskapet som texten 

vill förmedla och man kan då placera in detta samspel i Nikolajevas (2000) kategorier 

där orden är beroende av bilderna för förklarning samt där bilden förstärker, preciserar 

orden. Texten och bilden är beroende av varandra och kan därmed inte stå ensamma. 

Genom denna iakttagelse placeras Snäll under kategorin den genuina bilderboken i 
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Rhedins typologi (1992) eftersom boken har ett mångsidigt samspel i text och bild, där 

många faktorer är beroende av varandra och ger många tolkningsmöjligheter.  

 Männen på bilderna tar stor plats över bilduppslagen, vilket signalerar att de är 

auktoritära. Kvinnorna framställs även som stora men samtidigt som undergivna då de 

har en hopkurad kroppshållning. I boken finns en underliggande kritik mot normen om 

hur flickor i samhället ska vara. Genom tiderna har flickor framställts som ordentliga, 

duktiga och framförallt snälla. Detta avspeglas på flera ställen i texten. I ett stycke står 

det tillexempel: ”Har du sett till maken till mun som aldrig säger ett enda knyst förrän 

den får en fråga.” (Dahle 2008:5) 

 En bit i in boken börjar Lussi försvinna mer och mer och detta illustreras i 

bilderna genom att hon tappar sin färg och smälter in i bakgrunden för att tillslut 

försvinna in i väggen. Texten skildrar detta genom att beskriva hur alla letar efter Lussi 

medan Lussi själv sitter fast där i väggen med ett stelt påklistrat leende. I en illustration 

ser vi hur Lussi sitter fast inuti en klocka med sitt stela leende, hon är ”fångad i den 

glada minen” (Dahle 2008:13). Sedan när Lussi inte orkar vara snäll och duktig längre 

skriker hon och texten beskriver Lussis raseri. Illustrationerna förstärker denna uttalade 

ilska genom att framställa henne som ett flerarmat monster.  I början av boken avbildas 

Lussi som liten jämfört med sin omgivning och med andra karaktärer. Detta förstärker 

bilden av henne som duktig flicka som ingen lägger märke till. När Lussi sedan slår sig 

loss från rollen och visar hur arg hon är över att behöva vara snäll, syns hon i bilderna 

som stor och gigantisk i jämförelse med de andra karaktärerna och objekten på bilderna. 

Denna storleksförändring visar att Lussi vågar säga ifrån och att hon bryter sig loss från 

sin ”flickroll”. Det budskap som man kan tolka i boken är att bara för att hon är flicka 

behöver hon inte vara duktig, snäll och ordentlig. I bilderna ser vi att Lussi, efter sitt 

utbrott, blir smutsig i ansiktet och på sina kläder. Detta symboliserar förmodligen alla 

frustrerade känslor som hon har burit inom sig och som nu äntligen har kommit ut. Det 

kan även vara ett sätt att visa att hon inte alls behöver vara ren och söt för att duga som 

hon är. 

Genom att observera bilderna får betraktaren en djupare känslomässig upplevelse 

och ges möjlighet att reflektera kring olika underliggande budskap som inte är 

uppenbara. Texten ger inte denna möjlighet utan förmedlar känslor på ett mer 

metaforiskt sätt. Bilderna kan på så sätt göra reflektionen tydligare. 

 



  

18 

 

4.2 . Hur framställningen av barn och vuxna har förändrats från 1900- 

talets början och fram till nutid. 

År 1919, då Tomtebobarnen gavs ut, skulle barn vara lydiga och väluppfostrade. Enligt 

Rhedin (2004:50) beskrivs barn i bilderboken som antingen elaka, olydiga eller snälla 

och duktiga i 1900-talets början. Vår text- och bildanalys av Tomtebobarnen visar 

tydligt att fadern och modern har en auktoritär framtoning och att de bestämmer över 

barnen och hushållet. I tidigare forskning har det framkommit att föräldrar i början av 

förra seklet skulle vara tydliga förebilder och att de skulle uppfostra barnen med 

utgångspunkt i kristendomen och att de framställdes som auktoritära och ofelbara 

(Phillips 2012:76). Detta speglas väl i Tomtebobarnen där barnen hjälper sina föräldrar 

med dagliga sysslor utan att säga emot eller protestera. Genomgående i berättelsens 

texter och bilder förstår man att barnen lyssnar till och ser upp till sin far och mor. 

 I Aja baja, Alfons Åberg! utgår text- och bildberättandet mer från barnets 

perspektiv än i den 50 år äldre bilderboken Tomtebobarnen. Det här hör ihop med 

samhällets utveckling under 1900-talet, där demokratiska perspektiv betonades och 

förändrade Sverige till ett mer jämlikt land, vilket också innebar en ny syn på barnet. 

Barn skulle vara en del av samhället och ses som människor och intelligenta individer.  

Vi anser att Aja baja, Alfons Åberg troligtvis har påverkats av annan barnlitteratur som 

gavs ut i slutet av 1960- och in på 1970-talet. Samtida barnböcker skildrade ofta 

vardagliga levnadssituationer exempelvis, barn i förskola och skola, barn med skilda 

föräldrar (Nettervik 2004:178) dvs. sådant vi kan se i Aja baja, Alfons Åberg!  

Auktoritära vuxna karaktärer i böckerna började allt mer försvinna och ersättas av en 

mer verklighetstrogen bild, där de vuxnas brister och misstag fördes fram (Nordström 

2012:122ff).  

 I Aja, baja Alfons Åberg får vi möta en verklighetstrogen miljö vilken skiljer sig 

från Beskows episka berättande. På bilderna visas Alfons pappa som röker pipa 

inomhus och under 1970-talet var detta inget ovanligt. I dagens samhälle skulle det 

definitivt ifrågasättas och kritiseras och även anses vara en olämplig miljö för ett barn 

att vistas i. Vi anser att Aja baja Alfons Åbergs innehåll är påverkat av den samhälleliga 

normen som var rådande under 1970 talet då, kvinnor och män började ses som två 

skilda ekonomiska individer och där båda hade möjlighet att försörja familjen. Tidigare 

decenniers syn på familjen där männen stod för det ekonomiska och kvinnorna hade 

hand om hushållet och barns uppfostran (Familjepolitiska kommittén 1972:245ff) syns å 

andra sidan tydligt i Beskows Tomtebobarnen. Tidigare hade barns uppfostran enbart 



  

19 

 

förknippats med moderskap men till följd av att denna samhälleliga norm förändrades, 

började begreppet föräldraskap istället att användas (Julén 2007:61ff). I Aja, baja 

Alfons Åberg märks denna förändring i synen på föräldraskapet. Tidigare hade det varit 

orimligt att en ensam pappa skulle ta hand om sina barn, till skillnad från i dag då det är 

betydligt mer förekommande (Hydén 2002:25ff). Enligt Kåreland (2013) framhåller 

Gunilla Bergström att Alfons pappa egenskaper symboliserar för den nya mansrollen 

som kvinnorörelsen på 1960-talet förespråkade, de ville bryta de stereotypa rollerna 

inom familjen och ansvaret skulle fördelas jämlikt mellan män och kvinnor. 

I både text och bild presenteras Alfons som en självgående och påhittig pojke trots 

sin unga ålder. Alfons pappa ger honom mycket frihet och detta gör att Alfons uppfattas 

som en självständig individ då han fattar egna beslut och hittar lösningar på egen hand. I 

slutet av 1960-talet började samhället att ifrågasätta sagor som Elsa Beskows 

Tomtebobarnen. I Beskows berättande är det mor och far som styr över vad som ska 

göras och de följer ett traditionellt mönster vad gäller könsrollerna. Resultatet av de 

omställningar som industrialiseringen förde med sig, gjorde att föräldrarnas makt blev 

begränsad och den traditionella barnuppfostran avtog mer och mer (Phillips 2012:73). 

Istället lades det fokus på att föräldrar skulle uppskatta sitt föräldraskap och tillbringa 

mer tid med barnen. (Nordström 2012:122ff). Alfons pappa beskrivs med tydlig 

koppling till samhällets normer i tidigt 1970-tal. Han har en föräldraroll där han sätter 

gränser samtidigt som han vill tillbringa tid med sin son och visar att han verkligen 

uppskattar sitt föräldraskap.  

 Genom analysen ser vi att Aja baja, Alfons Åberg skiljer sig markant i 

beskrivandet av karaktärers personligheter och känslor i jämförelse med den 50 år äldre 

Tomtebobarnen. I Tomtebobarnen får läsaren en begränsad uppfattning om 

karaktärernas personlighet och det framkommer inga tydliga egenskaper om 

karaktärerna i boken, vilket kan jämföras med Aja baja, Alfons Åberg där bild och text 

låter läsaren få en klar bild av vem Alfons är och hans olika karaktärsdrag. I boken 

förmedlas Alfons självstyre samt oberoendet av pappans hjälp när han får lov att 

använda verktygslådan på egen hand. Alfons självständighet kan vi tydligt sätta i 

förbindelse till hur samhället såg ut i början 1970-talet, då det publicerades barnböcker 

som skildrade verkligheten och på så vis gav en djupare insyn i hur flickor och pojkar 

hade det. Barnen skulle vara en del av samhället och betraktas som intelligenta och 

kompetenta individer (Phillips 2012:73). Vi får också en tydlig uppfattning om Alfons 

personlighet – hans egenskaper och olika fantasier och tankar. Text och bild samverkar 
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och hjälps åt att visa Alfons olika känslouttryck. Vi får kunskap om Alfons förmåga att 

fantisera ihop en drömvärld. Det är inte svårt att dra paralleller till 1970-talet där en 

period av drömmar, fantasier spred sig i bilderböcker (Rhedin 2004:155). 

 Intresset för barn och barns välbefinnande har hela tiden ökat och detta har så 

klart uppmärksammats och förmedlats i bilderböcker under 1900-talet. En av 

anledningarna är att barn ska ges möjlighet till att diskutera och framföra sina egna 

åsikter. I bilderboken Snäll gör flickan Lussi revolt mot de vuxna och hon låter 

verkligen sin röst bli hörd. Under slutet av 1900-talet började bilderböckerna förmedla 

underliggande känslor och situationer som inte hade uttryckts tidigare (Rhedin 2004). 

Mer förekommande blev skildringar av en inte helt felfri barndom. Både dess ljusa och 

mörka händelse började skildras. Detta ser vi tydligt i Snäll där Lussis känslor 

förmedlas i både text och bild. Hennes situation synliggör den aggressionen hon har 

över att hon måste vara en lydig och duktig flicka. De förväntningar de vuxna har på 

henne resulterar sedan i ett utbrott. Snäll är en bok som lyfter fram undangömda 

problem som familjer eller barnet håller inom sig. Berättelsen uppmuntrar till nya vägar 

för diskussion om känslor och ger en möjlighet för barn att uttrycka sina funderingar 

och tankar kring hur de ska bete sig. Detta speglar en utveckling under 1900-talet då 

barn och ungdomar alltmer fått leva ut sin barndom och sin tonårstid. De större 

möjligheterna att uttrycka sig resulterade i mer upproriskt beteende. De fick mer frihet 

och började ifrågasätta den vuxna generationen och dess värderingar (Phillips 2012:79). 

 Snäll visar inledningsvis den syn på barn som var vanligt förekommande i början 

av 1900-talet då de skulle vara lydiga och duktiga. Vi ser en tydlig koppling till den 

tidens syn på barn samtidigt som boken förmedlar barns rättigheter om att få bli sedda 

och att höras. Enligt Kåreland (2013) är det typiskt för barnlitteratur från det sena 1900-

talet och det tidiga 2000-talet att vara nyskapande samtidigt som den har fäste i den 

äldre traditionen. Bristen på föräldrars engagemang i Snäll är typisk för bilderböcker 

som utgavs under början av 2000-talet. Då började många bilderböcker påtala vuxnas 

brister samt hur vuxna inte ser till barnens behov. Lussis föräldrar i boken verkar inte se 

henne och de verkar vara mycket självupptagna. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de slutsatser som har framkommit i resultatet av våra analyser i 

förhållande till tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras resultatets relevans för vårt 

framtida yrke. 

 

Genom granskningen av text- och bildberättandet i våra bilderböcker har vi iakttagit att 

alla tre bilderböcker tillhör flera av analysmodellernas kategorier. Det samspel vi 

bedömer som dominerande i Tomtebobarnen (Beskow 1919) är att texten har den 

viktigaste rollen för att föra handlingen framåt.  I Aja baja, Alfons Åberg (Bergström 

1972), är det istället symmetrin mellan text och bild som dominerar text- och 

bildberättandet. Snäll (Dahle 2008) har ett annat sorts samspel, ett som är varierande 

och som till övervägande del gör att bilderna får en dominerande roll och där orden är 

beroende av bilderna för att förklara saker. Här blir det bilden som förstärker och 

preciserar orden. Kombinationen av de två analysmodellerna gjorde att vi kunde 

genomföra denna analys, där de olika kategorier, har hjälpt oss se hur framställningen 

av barn och vuxna i bilderböckerna ser ut.   

 Förr skulle bilderböckerna endast beskriva en handling men över tid har vi 

uppmärksammat att bilderböckerna har fått en helt annan och viktig innebörd. De 

förmedlar inte bara handlingen utan även politiska och etiska budskap och 

ställningstaganden. Bilderboken, som mycket annat, speglar hur samhället ser ut och 

vilka samhällsfrågor som är aktuella. Sett ur ett historiskt perspektiv har barns och 

vuxnas ställning på många sätt förändrats, vilket vi har sett i text- och bildberättandet i 

våra bilderböcker. I början av 1900-talet beskrevs barn som lydiga och duktiga och 

föräldrarna framställdes som auktoritära och ofelbara. Läsaren får ingen ingående 

uppfattning om karaktärernas personligheter vilket tydligt visas i Tomtebobarnen 

(Beskow 1919).  

 Ungefär 50 år senare, i Aja, baja Alfons Åberg (Bergström 1972) beskrivs barnet 

som en självständig individ där läsaren får en klar inblick i barnets personlighet, något 

som inte finns i Tomtebobarnen. I Aja Baja, Alfons Åberg får vi istället för den typiska 

kärnfamiljen möta en ensamstående förälder och ett nytänkande i bildberättandet där 

text och bild samspelar på ett mer varierat sätt än i Tomtebobarnen. Under 1970-talet 

förändrades synen på familjen och på kvinnors och mäns könsroller, vilket tydligt 

avspeglas i Gunilla Bergströms bok om Alfons. Det blev mer accepterat att barn kunde 
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leva och uppfostras av endast en förälder (Hydén 2002:25f). Uppbrottet från 

konservativa värderingar synliggörs i både text och bild i Aja, baja Alfons Åberg. 

Bergström visar tydligt på pappans mer jämställda sätt att vägleda och fostra, ibland när 

han kärleksfullt deltar i leken, för att vid andra tillfällen visa auktoritet, då han sätter 

gränser. Aja, baja Alfons Åberg visar på de moderna strömningar som framfördes där 

föräldrar skulle lyssna på och försöka förstå sina barn genom att uppskatta sitt 

föräldraskap och spendera mer tid med sina barn (Nordström 2012:122ff).  

Den bilderbok som är utgiven under 2000-talet skiljer sig avsevärt från de tidigare 

bilderböckerna. Snäll speglar nutidens behov av att barn ska få uttrycka sig och bli 

sedda. Snäll fördjupar sig i barnets känsloliv. Den belyser även föräldrars brister samt 

deras omedvetenhet om sitt eget barns behov. En annan tydlig förändring som finns i de 

två senare bilderböckerna är att de knyter an till barnets verklighet i vardagen. I Aja 

baja, Alfons Åberg och Snäll kan läsaren relatera till karaktärerna som förekommer i 

boken eftersom innehållet ofta skildrar miljöer som barn känner igen. I dagens 

bilderböcker framställs karaktärers personligheter tydligare och ger läsaren en möjlighet 

att lära känna dem och får ta del av deras tankegångar, vilket det inte finns möjligheter 

till i Tomtebobarnen. 

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den största förändring som påvisats i 

framställningen av barn och vuxna i bilderböckerna är att föräldrars makt har avtagit 

med åren och barnen har fått en mer dominant roll, vi kan därmed tolka detta som en 

omkastad hierarki. Denna litteraturstudie har gett oss en medvetenhet om att de 

bilderböcker som finns tillgängliga för barn i skolan inte bara kan ge barnen ett rikare 

språk med hjälp av ord och begrepp och bilder. Bilderböcker ger utrymme för 

tolkningar och framför olika budskap. Budskapen kan synliggöras med hjälp av hur 

barn och vuxna beskrivs och genom att förstå att bilderböcker speglar den syn samhället 

har på barn och barndomen och barnuppfostran. För de som kommer att arbeta i skolan 

tror vi det är viktigt att eleverna får läsa litteratur från olika tidsperioder och att i samtal 

med barnen diskutera hur synen på barn och vuxna har sett ut i ett historiskt perspektiv. 

Genom att analysera bilderböcker från olika epoker har vi fått en klar inblick i vad 

böckerna vill förmedla och detta anser vi vara en betydelsefull kunskap i vårt framtida 

yrke som grundskolelärare.  

Vår förhoppning är att denna studie ska tillföra kunskap till dem som arbetar med 

barn. Vi hoppas att lärare synliggör den förändring som skett i beskrivandet av barn och 

vuxna i bilderböcker och vi har förstått att det är viktigt att alla som arbetar i skolan blir 
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medvetna om hur bilderböcker påverkar barn och att böckerna har förändrats i ett 

historiskt perspektiv.  Att läsa böcker och samtala om dem kommer att ge eleverna en 

större medvetenhet om utvecklingen som skett. Vi hoppas att denna studie 

uppmärksammas av pedagoger i skolan och att den bidrar till vidare tankar, funderingar 

och reflektioner över de bilderböcker som används i undervisningen.  
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