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Abstract 

In this thesis, you can read about how the father figure is integrated into children’s reality and 

play world by the way of picture books. The purpose of the study is to illustrate how the 

father figure is portrayed in old and new picture books, and if it has changed over time. I have 

examined 6 books from 1959 until the present day on a general level, whereof two pieces 

have been analysed more in depth. The main questions of this thesis are: How is the father 

figure portrayed in the different books? Is he present or absent in the child's reality? The study 

uses a multimodal basis and draws on previous research and literature to reach the result.  

 

The results of examining the father figure in these different books were that the newspaper is 

a central symbol. The father appears on several occasions in the picture books sitting with the 

newspaper in front of his face. This is something that you can research further on. Get 

answers on how is it that so many writers and illustrators choose to portray the father in this 

way. 
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Sammanfattning 

I detta examensarbete kan du läsa om hur fadersgestalten integreras i barns verklighet samt i 

dess lekvärld med bilderböcker. Syftet med studien är att belysa hur fadersgestalten framställs 

i äldre och nya bilderböcker, och om den har ändrats med tiden. Jag har granskat sex böcker 

ifrån 1959 fram tills idag, varav två stycken har analyserats på djupet. Frågeställningen till 

arbetet lyder: Hur framställs fadersgestalten i de olika böckerna? Är han närvarande eller 

frånvarande i barnets verklighet? Studien använder sig av en multimodal utgångspunkt samt 

stödjer sig på föregående forskning och litteratur för att nå resultatet. 

 

Resultatet av att granska fadergestaltningen i dessa olika böcker är blanda annat att tidningen 

är en central symbol.  Pappan visas vid flera tillfällen i bilderböckerna sittande med tidningen 

framför ansiktet. Detta är något som man kan forska vidare på, få svar på hur det kommer sig 

att så många författare samt illustratörer väljer att gestalta fadern på detta sätt.  

Nyckelord 

Bilderbok, Bilderboksanalys, Fadersgestalt   
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Inledning 

- Vissa dagar vill pappa vara alldeles ifred. Han vill kanske läsa en tidning eller se på TV, och inte vara 

med Alfons alls. Då kan man få låna verktygslådan! När pappor vill vara ifred bryr de sig inte om så 

noga vad man gör. Idag är det så. Pappa läser tidningen. Får jag ha verktygslådan? Ber Alfons.  

- Mmm, säger pappa, men akta dig för sågen (Bergström, 1972, s.4).  

Detta stycke kommer från boken Aja baja, Alfons Åberg och var en av mina favoritberättelser 

när jag var yngre. Det var en bok som kunde läsas varje kväll i flera veckor kanske till och 

med månader utan att man tröttnade på den. När jag var liten separerade sig mina föräldrar 

vilket gjorde att jag och min bror tillbringade den mesta tiden hos vår mamma. Eftersom vi 

endast var hos pappa varannan helg träffade vi inte honom så mycket vilket ledde till att 

Alfons-böckerna blev en favorit. Pojken Alfons är en karaktär som jag kunde relatera till som 

barn. Dels var han en utforskare och nyfiken på nya saker, dels hade han en pappa som var 

hans huvudsakliga vårdnadshavare och ingen mamma närvarande vad man som läsare vet. 

Detta är en av anledningarna till varför jag vill analysera fadersgestalten i bilderboken.   

Jag har valt att analysera denna bok tillsammans med fem andra böcker. Bilderböckerna är 

ifrån 1959 fram till idag och några av dem är berättelser som jag själv läste som barn och 

några är nyare.   

 

Den manliga rollen försvinner ofta i vardagen i förskoleverksamheten i och med att den 

domineras av kvinnor. På grund av detta anser jag det är viktigt att analysera just 

fadersgestalten i olika bilderböcker genom tiderna för att sedan kunna arbeta med dessa i 

förskolan. I förskolans läroplan står det att ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 

svaga och utsatta är värden som förskolans ska hålla levande i arbetet med barnen” 

(Skolverket, 2010, s. 4) och detta visar på hur viktig denna studie av fadergestalten är.  

Syfte 

Mitt fokus under analyserna kommer att vara att kolla på papparollen i de olika böckerna, hur 

han är aktiv i berättelsen samt hur han framställs. Meningen med att granska just den manliga 

föräldrarollen är dels för att se om det är någon skillnad på de nyare böckerna jämfört med de 



 

2 

 

äldre samt för att se hur familjebilden framställs. Är pappan aktiv eller passiv i barnets 

lekvärld?    

Frågeställningar 

Hur framställs pappan i de olika böckerna? Vilken roll i historien har han? Är han närvarande 

eller frånvarande i barnets vardagsverklighet? Kompetent eller inkompetent? Individualiserad 

eller stereotyp?   

  



 

3 

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 

Bilderbokens framväxt 

Bilderboken har funnits i många år men har sett lite olika ut under dess framväxt. Böcker var 

från början endast avsedda för vuxna och de berättelser som barnen fick ta del av var det 

endast bilder i. Det pedagogiska tänket började på 1700-talet då man började se annorlunda på 

barnens behov och förmågor, detta ledde till att bildbarnböckerna trädde fram (Rhedin, 1992, 

s.33).  

 

Runt 1820-talet började barnboksillustratörerna måla barnen i böckerna mer som barn och 

inte som små vuxna. Barnböckerna vid denna epok blev mer underhållande. Romantiken kom 

in i litteraturen och småbarnsbegrepp som inte funnits tidigare trädde fram (Rhedin, 1992, s. 

40). Det utvecklades även pojk- och flickböcker. Pojkberättelserna handlade om äventyr, 

sjömän samt indianer medan flickböckerna handlade om uppfostring samt den borgerliga 

familjen (Kåreland, 1994, s. 30) 

 

Omkring år 1900 ökade intresset för barnens läsning och man ville att alla barn skulle få 

tillgång till god litteratur. Ellen Key blev då en betydande person. Hon utvecklade en 

pedagogik som satte barnet i centrum. I boken Barnets århundrade gick hon även emot 

normen att bara skriva om barn i högre klass (Kåreland, 1994, s. 35).      

Rhedin skriver i sin avhandling att ”i ett inledande skede efter bild- och boktryckarkonstens 

genombrott kan de illustrerade böckerna sägas ha haft den primära funktionen att i didaktiskt 

syfte vända sig till icke-läskunniga eller till nybörjare, vare sig dessa var barn eller illitterata 

vuxna” (Rhedin, 1992, s. 57).  

 

I barnlitteraturens historia är det först i ett senare stadium som berättelserna inte bara är 

skrivna för barn men även om barn. Under många olika perioder har barnlitteratur format 

synen på barn och deras barndom. Litteraturen har bidragit till barns utveckling men har också 

spelat en stor roll i samhället (Andersson och Druker, 2008 s. 7).  

Idag är bilderboken något som vi kan använda för att lära och stimulera barns fantasi.  

Nikolajeva menar att i de flesta forskningsstudier ser man på bilderboken som ett redskap 
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inom pedagogiken till bland annat språkinlärning. I andra studier kan bilderboken bli ett 

konstverk där man lägger fokus på bild, form och teknik och i denna typ av studie är det 

endast den visuella aspekten som är i fokus. Detta menar Nikolajeva kan bli ett problem 

eftersom bilderboken är beroende av både det visuella och det verbala för att historien ska bli 

komplett (Nikolajeva, 2000, ss. 14-15).  

Bilderboksanalys  

Maria Nikolajeva skriver i sin bok Bilderbokens pusselbitar om enkla och lätthanterliga 

redskap för att göra en bilderboksanalys. Bilderboken är en kombination av två 

kommunikationsnivåer, en verbal och en visuell. Den berättar en historia via samspelet mellan 

bild och text (Nikolajeva, 2000, s. 11). Här skriver hon bland annat om bilderboken som en 

kommunikationsform, om ordens och bildernas samverkan, och om bilderbokens olika genrer 

samt dess uppbyggnad & skildringar. Denna bok kommer att vara till stor användning för mig 

under mitt analysarbete. Agneta Edwards har i sin bok Bilderbokens mångfald och möjligheter 

(2008) valt att dela upp Nikolajevas text i rubriker. Handling: Vad händer?  Kronologi: I 

vilken ordning händer det? Personerna: Vem handlar det om? Miljö och tid: Var utspelas det 

och när? Den fiktiva tid som förflyter under bokens händelser: Hur lång tid tar det? 

Berättarröst och perspektiv: Vem/vilka berättar historien för oss? Vems/vilkas synvinkel delar 

vi? (Edwards, 2008, s. 85).  

 

I boken Barnlitteraturanalyser (2008) har flera författare skrivit de olika kapitlen i boken som 

innehåller bilderboksanalyser. En analys som genomförts är på Gunilla Bergströms böcker om 

Alfons Åberg. Den blir en referens i min läsning av Aja baja, Alfons, som är en av de sex 

böcker jag kommer att granska. Kristin Hallberg har genomfört sin analys med ett 

narratologiskt perspektiv, dvs. med fokus på berättandets struktur. Deras utgångspunkt bygger 

på en holistisk syn på bilderbokens olika element, som tillsammans utgör den så kallade 

ikonotexten. Historien anses växa fram via interaktionen mellan dessa två estetiska 

kommunikationsnivåer och deras berättartekniska möjligheter (Hallberg, 2008, s.9). 

Barnlitteraturens värden och värderingar är en bok som kommer att finnas med som stöd 

under studiens gång. Åsa Warnqvist har i sitt kapitel i boken gjort en analys av Pija 

Lindenbaums bilderbok Else-Marie och småpapporna där hon tittar på hur Lindenbaum 

bryter mot normen. Warnqvist skriver att Lindenbaum använder ”strategin att låta den 
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avvikande stå ut från en normativ bas” (Warnqvist, 2012, s. 183). Detta är en föregående 

forskning som blir ett underlag till läsningen av denna barnbok samt utmålningen av 

fadersgestalten i den.  

 

Kristina Hermansson har skrivit en artikel som heter ”Inkompetenta vuxna och kompetenta 

barn” (2014) där hon har gjort bokanalyser av nyare bilderböcker som skildrar händelser där 

barnen är de som är kompetenta. Exempel på en bok som hon analyserar är Den andra 

mamman (Sjögren, 2007). Här berättas det om en mamma som aldrig kan passa tider eller har 

ordning på någonting utan det är barnen som får komma ihåg och hjälpa till och man ser 

tydligt den inkompetenta föräldern. Hermansson använder sig av frågeställningar som lyder: 

Hur framställs då föräldrars och andra vuxnas inkompetens? Vad utmärker gestaltningarna av 

relationen barn-vuxen? Dessa frågeställningar är något som jag kommer ta med i min läsning 

av dessa sex barnböcker samt den fördjupande analysen.  
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Teoretiska utgångspunkter samt metodologisk ansats och 

val av metod 

Multimodalitet är en teoretisk utgångpunkt som jag kommer att använda mig av i läsningen 

samt i analyserna. Petra Magnusson skriver om multimodalitet som teoretiskt perspektiv i sin 

avhandling Meningsskapandets möjligheter (2014). Här beskriver hon att detta perspektiv på 

meningsskapande ger ett antagande om att mening skapas i olika teckenvärldar. Hennes 

centrala begrepp i det multimodala perspektivet är mening, det vill säga att det finns 

möjligheter att skapa mening genom kombination av olika teckenvärldar (Magnusson, 2014, 

s. 39).  

 

I artikeln ”Multimodalitet og multimodale tekster” skriver Anne Løvland vad multimodalitet 

innebär samt att de olika modaliteterna samspelar. En multimodal text är en text som skapar 

mening genom kombinationer av olika medier, när olika teckensystem, till exempel text, 

bilder och ljud samspelar. 

 

Løvland pratar om olika varianter av multimodalt samspel och en av dem är multimodal 

redundans. Detta är när två olika modaliteter i en text, för det mesta berättar samma innehåll 

(Løvland, 2010, s. 2). Till exempel i en bilderbok informerar texten och bilden om samma 

sak. Det blir en så kallat symmetrisk bilderbok som Nikolajeva skriver i Bilderbokens 

pusselbitar (2000, s. 22). Ett problem som kan uppstå vid stark redundans mellan text och bild 

är att det leder till överkommunikation. Som läsare kan man då bli ointresserad samt att man 

tappar intresset för att läsa vidare och flytet i läsandet förhindras (Bergström, 2004, s. 262).  

Den andra varianten som Løvland pratar om är Gunter Kress begrepp funktionell 

specialisering (Kress, 2003, s. 46). Det innebär att de olika modaliteterna har speciella 

uppgifter och funktioner i kommunikationshandlingen. Begreppet går att relatera till det som 

Nikolajeva kallar för kontrapunktisk bilderbok. Kontrapunkt i en bilderbok gör att läsningen 

blir stimulerande vilket innebär att boken tillåter olika möjligheter av tolkning samt kräver ett 

aktivt deltagande av den som läser (Nikolajeva, 2000, s. 36).  

 

I min studie kommer jag använda mig av kvalitativ bokanalys av sex stycken olika 

barnböcker där fadersrollen är mitt fokus. Syftet är att jag vill få fram hur pappan i de olika 
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berättelserna målas fram samt hur aktiv han är i berättelsen. Beskrivs han som en stereotyp 

man eller sticker han ut på något sätt? Vilken roll intar han i barnets verklighet, sett från 

barnets perspektiv? Jag kommer att ta hjälp av Maria Nikolajevas bok Bilderbokens 

pusselbitar (2000) där hon skriver om samspelet mellan text och bild samt de olika 

kategoriseringarna och begreppen inom bilderboken. 

 

Som redan nämnt är Nikolajevas begrepp symmetrisk bilderbok ett exempel på redundans. De 

andra begreppen som Nikolajeva använder beskriver olika grader av funktionell 

specialisering. Kompletterande bilderbok innebär att den verbala samt visuella berättelsen 

kompenserar varandras luckor och otillräckligheter. Expanderande bilderbok handlar om att 

bilden förstärker texten. De olika medierna är beroende av varandra och det går inte som 

läsare att förstå innehållet i berättelsen om inte den andra finns med. Den kontrapunktiska 

bilderboken som jag beskrev ovan, innebär att orden och bilderna ifrågasätter varandra på ett 

spännande och kreativt sätt. Denna bilderbok är också beroende av båda medierna för att det 

ska gå att förstå innehållet (Nikolajeva, 2000, s. 22). Dessa olika begrepp kommer jag att 

använda mig av under min analys av de olika bilderböckerna.   

 

I min metod kommer jag även att använda ett narratologiskt perspektiv som syftar på 

berättarkonsten och själva handlingen i böckernas berättelse. Det vill säga hur författaren har 

valt att bygga upp berättelsen, och mitt fokus kommer som sagt att ligga på hur fadersrollen 

gestaltas i berättelsen. Hur han målas upp och vilken roll han tar i berättelsen. Framställs han 

som en omsorgsperson eller en lekkamrat, är han närvarande eller frånvarande i barnets värld 

samt verklighet?   

 

I mitt urval av bilderböcker kommer jag välja mellan de mest lånade barnböckerna på 

biblioteket samt efter mina egna erfarenheter. Jag kommer söka efter litteratur som har olika 

familjekonstellationer samt där fadersgestalten är delaktig i berättelsen på ett eller annat sätt. 

Statistiken över mest lånade böcker kommer jag ta hjälp av speciellt när det kommer till de 

nyare böckerna eftersom jag inte har någon egen erfarenhet av just denna tidsepok inom 

bilderböcker.     
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Resultat och analys 

Presentation av materialet 

Nicke Nyfiken får ett jobb (1959)  

Författare & illustratör: H.A. Rey 

Denna bilderbok ingår i en serie.  

 

Denna historia är en djurberättelse där H.A. Rey använder sig av en apa för att skildra en 

händelse. Nicke kan associeras med ett barn som upptäcker de vuxnas värld där han har 

samma känslor och tänkande som en människa, men eftersom han gestaltas som en apa kan 

författaren utesluta etiska frågor som ålder, kön eller social status (Nikolajeva, 2000, s. 55). 

I denna bok om Nicke Nyfiken smiter han från djurparken för att upptäcka världen och allt 

eftersom berättelsen löper träffar han nya människor som ger honom olika arbeten. Bland 

annat diskare, fönsterputsare samt målare. Men han genomför inte jobben korrekt eftersom 

han är väldigt nyfiken. Det slutar med att han blir jagad och bryter sitt ben och hamnar på 

sjukhus. Där kommer sedan mannen med den gula hatten och hämtar honom för att spela in 

en film. Boken slutar med att Nicke bjuder in alla som han har stött på i boken att komma och 

kolla på filmen som handlar om hans liv i djungeln.  

 

Karaktärerna i den här berättelsen är näst intill bara män. Alla på djurparken är män, kocken, 

hisskötaren, målarna och doktorerna. De enda kvinnorna som är delaktiga i berättelsen är 

damen vars rum blir ommålat till en djungel av Nicke samt sjuksköterskan på sjukhuset. 

Männen ser näst intill likadana ut, svart kort hår och hatt. Det är endast enstaka som inte bär 

huvudbonad i berättelsen. Mannen med den gula hatten var den personen som hittade Nicke 

Nyfiken i djungeln och när apan ger sig ut i världen för att upptäcka och utforska, har han i 

åtanke att hitta honom. Det är Nickes version av en fadersfigur.  

 

Nicke Nyfiken är en väldigt detaljrik berättelse när det kommer till miljön. Bilderna målas 

med klara färger som är väldigt detaljerade med saker som båtar, bilar, byggnader, människor, 

bussar, gatlampor och mycket mer. Bilderna säger mycket mer än vad texten gör. Det är en 
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förstärkande bilderbok vilket innebär att bilderna förstärker orden. Utan bilderna tappar texten 

lite av sitt djup samtidigt som det blir svårt att orientera sig i bilderna utan texten. Läsaren vet 

inte riktigt vad på bilderna som hör till berättelsen eftersom de är så innehållsrika. Berättelsen 

blir inte fullständig utan både den visuella och den verbala historien.   

Aja baja, Alfons Åberg (1972)  

Författare och illustratör: Gunilla Bergström  

Denna bok ingår i en serie    

  

I historien om Alfons får man se när han lånar verktygslådan av sin pappa till att konstruera en 

helikopter, som han ska flytta iväg till djungeln med för att titta på de farliga djuren. I 

berättelsen får man se hur han jobbar och sliter för att få ihop sin helikopter. Han hamrar, 

spikar, mäter och drar ur spikar som blivit krokiga. Alfons frågar sin pappa om han får låna de 

olika verktygen som behövs för att göra allt det som nämndes ovan och till svar får han ”ja, 

bara du låter bli sågen”.   

Pappan är placerad i en fåtölj bakom sin tidning under hela första delen av boken. Han svarar 

endast på tilltal, oftast bara ”mmm”. På varje sida har författaren valt att ta med en liten bild 

av pappan som sitter i sin fåtölj och läser i vänstra hörnet av boken. Det är samma bild på 

varje blad tills dess att pappan väljer att gå med in i Alfons lekvärld, det vill säga klimax i 

berättelsen. 

 

Detta är en vardagshistoria som tar vändning till en fantasiberättelse när helikoptern är 

färdigbyggd och Alfons ger sig av på en resa till djungeln. Alfons Åberg-böckerna är lättlästa, 

texten är lätt att följa och att para ihop med bilderna. Det är ett flyt i läsandet samt bladbytet. 

Detaljerna på bilderna är inte överdriva, de innehåller den mängd som behövs för att förstå 

och komplettera texten och för att få en helhet av berättelsen.  

 

Gunilla Bergström som skapat både text och bild är väldigt bra på att måla de känslor som 

uppstår under de olika händelseförloppen hos alla de olika karaktärerna. Till exempel när 

Alfons slår hammaren på tummen så gör han en grimas som visar hur ont det gör och man kan 

som läsare verkligen känna igen sig i den känslan. Att Bergström lägger särskild vikt vid att 

animera känslor framgår bl.a. av att hon år 1992 gjorde en egen pekbok som heter Mera miner 
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med Alfons Åberg där han visar olika ansiktsuttryck. Också i Aja Baja Alfons Åberg anser jag 

att minspelet förmedlas väldigt bra. Ett annat exempel är när pappan tittar upp från sin tidning 

för att upptäcka att Alfons har byggt in sig själv i helikoptern. Då har Bergström gestaltat 

pappan i chock där han har en stor rund mun och pipan trillar ner på golvet.  

Emmas första dag på dagis (1976)     

Författare & illustratör: Gunilla Wolde   

Denna bok ingår i en serie                                                                            

    

Gunilla Wolde har skrivit ungefär ett tiotal böcker om Emma och i den här boken får man 

följa med henne till dagis för första gången. I början gillar inte Emma dagis men allt eftersom 

hon och mamman får gå runt och kika träffar hon en kompis som hon börjar leka med. Då 

försvinner alla tvivel om att gå på förskolan.  

 

I boken stöter man bara på en manlig karaktär förutom Emmas lillebror och det är Olle som 

arbetar på förskolan. Det är han som tar emot dem när de kommer in i lokalen. I första scenen 

som han är delaktig i sitter han på huk för att komma ner till Emmas nivå och hälsa henne 

välkommen samt berätta vem han är. Han är sedan med på bilderna under rundturen, men inte 

som aktiv i Emmas värld och upptäckande utan i samtal med mamman. I en bild målas en del 

av mamman och Olles utanför uppslaget, alltså huvudet och halsen försvinner upp ur bilden 

medan man ser kropparna och då ligger bildfokus på de två barnen, Emma och en tjej från 

förskolan. Här visar man att det finns en vuxenvärld där de vuxna pratar med varandra 

ovanför barnen. Även barnen får sina egna lekvärldar och samspel mellan varandra på deras 

egen nivå.  

 

Woldes böcker vänder sig till de yngre barnen, det kan man se i miljön då endast det 

nödvändiga för berättelsen samt händelserna målas fram och övriga detaljer som inte berör 

handlingen utelämnas. Detta gör att det flyter på när man läser, och det blir en snabb 

bläddring för att komma vidare i historien. I berättelsen är det mycket färg och det är endast 

glada kulörer som gul, rosa, blå, grön mm. Alla materiella ting som är med på bilderna i 

boken är som sagt färgrika medan allt annat är vitt. Väggarna har ingen färg, men alla 

ytterkläder har massor med kulörer. Detta gör att läsaren ser dessa på ett annat sätt än om det 
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skulle vara färger på väggarna också. Det är ingen i boken som har någon hudfärg, alla har 

vita ansikten med röda kinder, men alla har däremot olika hårfärg.  

 

När barn läser detta blir det ett lärtillfälle då de kan känna igen vad sakerna är för något samt 

lära sig de olika begreppen, exempel stövlar. Det kan därför vara bra att ta användning av 

denna bilderbok i förskolan då den kan bidrar till att uppnå mål som står i förskolans läroplan: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser 

samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Skolverket, 2010, s. 10) 

Boken är skriven med enkel text som är lätt att förstå. Texten samarbetar med bilderna vilket 

innebär att det är en symmetrisk bilderbok, det vill säga att de två kommunikationsnivåerna 

säger ungefär samma sak. Därmed skapas en viss redundans, det vill säga övertydlighet.  

Detta får ett pedagogiskt syfte för barnen, samtidigt som bilderna i Woldes böcker väcker 

intresse så att berättelsen inte uppfattas som tråkigt.  

Else-Marie och småpapporna (1990)  

Författare & illustratör: Pija Lindenbaum  

 

Den här boken är skriven som en vardagsberättelse, berättad med ett jag-perspektiv och 

handlar om Else-Marie som för första gången ska bli hämtad av sina pappor på fritids. Men 

under hela dagen på skolan går hon runt och är orolig över hur det ska gå. Kommer barnen att 

retas med henne, kommer fröken inte att se papporna och råka sätta sig på dem, kommer det 

att komma en stor hund som försöker jaga papporna så de blir tvungna att klättra upp i ett 

träd? Det är nämligen så att Else-Marie inte har en stor pappa som de andra barnen, hon har 

sju småpappor.  

 

Papporna i denna bok är ena stunden väldigt barnsliga då exempel allihop hoppar i sängen och 

andra stunden är de väldigt seriösa, speciellt när det kommer till jobbet. Alla sju pappor är 

tecknade på samma sätt, det vill säga att papporna är utbytbara. Det finns flera av dem och de 

ser identiska ut. Det är ingen som är individualiserad. Precis som i Aja baja, Alfons Åberg och 

Supercharlie kan man även i denna bok se att de är placerade bakom tidningen när de vill ta 

det lugnt efter en dag på jobbet. 
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Boken är skriven på ett sätt som är lätt att förstå men den innehåller mycket information, både 

i bilderna samt texten. Jag upplevde att boken var rörig i vissa delar, texten var placerad på 

snedden ihopblandat med bilderna vilket ledde till att man inte riktig fick något flyt i 

läsningen. Författaren ville nog att man som läsare skulle stanna upp lite i texten, för i just 

detta uppslag berättar Else-Marie att hon inte hängde med på vad fröken gick igenom på 

tavlan och som läsare ska man få samma känsla som hon, att allt är rörigt. Detta är som sagt 

en vardagsberättelse som är berättad ur en jag-form. Det är Else-Marie som berättar historien 

utifrån sitt perspektiv, och under historiens gång får vi även följa med in i hennes tankar och 

drömmar där det händer konstiga saker med hennes småpappor. Historien tar då en vändning 

och blir en fantasyberättelse. När denna övergång skildras är det oftast väldigt subtila 

övergångar mellan verkligheten och i detta fall drömmen (Nikolajeva, 2000, s. 53). I denna 

bok är det just en sådan övergång eftersom texten flyter på och man hänger med utan att tänka 

vidare på att man plötsligt är i hennes dröm eller i hennes tankar.  

Lindenbaum som har skrivit denna bok använder sig av ett sätt som är avvikande från det 

normativa i och med att hon väljer att använda sju pappor istället för en. Hon väljer att placera 

en okonventionell familj i en traditionell vardag.  Rollerna i boken samt miljön är väldigt 

stereotypa, till exempel pappornas yrke, som är att sälja mobiltelefoner, rutinerna och deras 

kläder som är desamma för alla sju, hatt och rock. Genom detta humoristiska grepp framstår 

det normala som konstigt (Warnqvist, 2012, s. 184).  

Supercharlie (2011)  

Författare: Camilla Läckberg                                   

Illustratör: Millis Sarri  

 

Boken Supercharlie handlar om en liten bebis som har fått superkrafter. Han kan flyga, sväva, 

prata, ja näst intill allt som en vuxen kan göra. Charlie ska under bokens berättelse hjälpa sin 

storebror som blir retad i skolan. Det är ingen som vet om hans hemliga krafter så dessa ska 

han använda för att få retstickan att sluta.  

 

Charlie fungerar som en fullt utvecklad vuxen i en bebis’ kropp. Till exempel pratar mormor 

hela tiden bebisspråk med Charlie och det tycker han bara är fjantigt för han förstår inte vad 

hon egentligen säger. I boken är det väldigt vackra, väl målade och detaljrika bilder. Boken är 
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skriven för både vuxna och barn. I bilderna kan man se saker som tavlor med Leif GW 

Persson och i badrummet hänger det tavlor med olika korvar på, falukorv, varmkorv mm. 

Dessa saker kan en vuxen reflektera över vad de skickar för budskap medan barn ser andra 

saker på bilderna, och detta är ett exempel på dubbelt tilltal då författaren medvetet tilltalar 

den vuxna som läser. Nikolajeva (2000) skriver att ironi är ett begrepp som bygger på en 

avvikelse från ordens bokstavliga, ordboksbetydelse. Detta är dubbelt tilltal i bilderböcker ett 

tydligt exempel på.  

 

Jag gillar den här boken eftersom den ifrågasätter vuxnas relation till barn. Den visar hur 

kompetent ett barn kan vara samt hur mycket vi förbarnsligar saker och ting som till exempel 

hur vi pratar med barn. Hermansson skriver i sin artikel att ungefär i mitten på 90-talet 

började föräldrars relation till barnen i bilderböcker förskjutas. Det var inte bara det 

kompetenta barnet som trädde fram utan också den inkompetenta föräldern. Föräldrarna 

förbarnsligades och barnen tog över de vuxnas ansvar (Hermansson, 2014, s. 22) 

Jag tror även att denna bok kan bli omtyckt bland barnen eftersom den visar att Supercharlie 

kan klara av allt. Den här barnboken anser jag är avsedd till de lite äldre barnen på grund av 

de lite längre textstyckena samt att det finns mycket att tolka på varje uppslag. Berättelsen 

påminner lite om Lotta på Bråkmakargatan som hela tiden vill motbevisa de vuxna att hon 

egentligen kan allt bara hon får testa sig fram.  

Noras pappor ska gifta sig, med varandra (2012) 

Författare: Karolina Schubert                                  

Illustratör: Johanna Hermann Lundberg                              

Denna bilderbok ingår i en serie 

 

Denna bilderbok är en vardagsberättelse, vilket innebär att berättelsen handlar om saker som 

händer i vardagslivet. Noras pappor ska gifta sig, med varandra ingår i en serie bilderböcker 

om barn som lever i olika regnbågsfamiljer. Varje bok är dock en egen berättelse med egna 

karaktärer. I alla böcker är de manliga figurerna målade med ett järnsymbol eller en hane i 

huvudets ställe. Detta är alltså tecknet för det manliga könet. Kvinnokaraktärerna i böckerna 

målas upp som tecknet Venus, även kallad hona, som är det kvinnliga könets tecken. 

I berättelsen får man följa Noras förberedelser inför hennes pappors bröllop. Boken framhäver 
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att oavsett hur familjekonstellationen ser ut är förberedelserna samt vardagslivet detsamma 

som hos det som förr kallades för "kärnfamiljen", dvs. mamma, pappa, barn. När mamman 

och papporna ska prova ut kläder till bröllopet, vill mamma heller ha frack eftersom hon trivs 

bäst i herrkläder och papporna vill ha färgstarka kostymer när de gifter sig. Denna situation 

skiljer sig från det normativa, där tjejen oftast bär klänning och killen har en svart frack på 

sig. Man visar här tydligare att Nora och hennes pappor är en regnbågsfamilj genom att 

fäderna vill ha mycket färger till bröllopet.  

 

Nora beskriver i början av boken att hon är den enda på förskolan som har två pappor men att 

hon tycker det är ganska lyxigt. Detta är ett sätt att skildra just det att regnbågsfamiljen inte 

skiljer sig från den normativa kärnfamiljen mer än att Nora i det här fallet får fler föräldrar 

som bryr sig om henne. Det kan jämföras med till exempel ett skilsmässobarn vars föräldrar 

hittar nya partners. Noras relation med alla sina tre föräldrar/vårdnadshavare beskrivs som 

väldigt bra och hon bor varannan vecka hos sin mamma och varannan hos sina pappor. Det 

finns inget i boken som tyder på att relationen mellan Nora och mamman är något annorlunda 

jämfört med mellan Nora och papporna. Karaktärerna i berättelsen beskrivs inte med några 

ingående detaljer utan fokus ligger på giftermålet som ska äga rum. Nora är den karaktären 

som man får mest information om som läsare.  

 

Dess struktur är att den verbala berättelsen är på högersida och den visuella på vänster. På 

varje uppslag har författaren valt ut en del ur den visuella berättelsen och klistrat in den i det 

högra hörnet där texten är placerad. Till exempel när Nora och mormor ska göra en tårta till 

bröllopet, får vi se i bilden när de drar igång och bakar med vispen i högsta hugg och det är då 

bilden på vispen som har blivit placerad i hörnet nedanför texten. Detta gör att ett moment i 

berättelsen förstärks genom en sorts zoom-teknik. Ett annat exempel i boken är vid ett uppslag 

där det är en bild på ringarna och då har illustratören valt att skriva ”jag älskar dig Fredrik, jag 

älskar dig Mats” på högersidans nedre hörn för att förstärka ett moment i texten, samt ett 

moment som berättas i bilden. Det finns en risk att det blir för stark redundans och då blir man 

som läsare lätt ointresserad, men i denna bok tycker jag det görs på ett bra sätt vilket gör att 

man behåller flytet i läsningen.  
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Fördjupande analys  

Aja baja, Alfons Åberg  

Gunilla Bergström har skrivit många böcker om Alfons Åberg och i dessa nämns det aldrig 

något om en mamma. Det finns ingen information som berättar om hon är död, ute och 

handlar, på jobbet eller kanske bortrest. I och med detta blir pappan en viktig karaktär i 

berättelserna om Alfons.  

 

Nikolajeva skriver i sin bok om symmetrisk indikativ som innebär att både bilder och ord kan 

kopplas till verkligheten och vardagen (Nikolajeva, 2000, s. 22). Alfons Åberg-böckerna 

överlag är just sådana historier där många barn kan känna igen sig i hans beteende samt de 

vardagliga situationerna som uppstår. Boken är som sagt en vardagsberättelse, där pappan är 

en väldigt passiv karaktär till en början. Han är placerad i sin fåtölj och läser tidningen 

samtidigt som tv:n står på i bakgrunden medan Alfons leker och konstruerar för fullt i rummet 

bredvid. Under tiden som han bygger frågar han pappan om han kan låna olika verktyg, och 

det får han, bara han låter bli sågen. I berättelsen lyfter aldrig pappan blicken från tidningen, 

den är alltid placerad framför ansiktet. Några sidor in i boken tar handlingen en vändning och 

det blir då en fantasyberättelse. Detta innebär att det blir en övergång från den vardagliga 

världen till en magisk eller fantastisk värld (Nikolajeva, 2000, s. 52). Alfons använder sin 

fantasi och ger sig ut i djungeln i sin helikopter för att se på de vilda djuren. 

 

Pappan blir delaktig i leken när Alfons skriker efter hjälp då lejonen är på väg att ta honom. 

Här kan man se att det sker ett perspektivbyte i berättelsen. Under historiens gång har vi fått 

följa händelserna från Alfons perspektiv men vid detta uppslag tar det en vändning och man 

får se utifrån pappans perspektiv. Alfons har mindre proportioner vilket ger känslan att han är 

längre bort och vi är placerade närmare pappans upplevelsesvärld. när han upptäcker Alfons’ 

konstruktion och frågar om han också kan få följa med till djungeln. De flyger iväg och är 

inne i sin lekvärld ända tills nyheterna sätter igång och pappan väljer att återgå till vuxenlivet. 

I uppslaget där pappan tar del i Alfons lek förändras mycket, färgerna blir starkare, bilderna 

blir större och tiden förändras. Dock kan man se att även när pappan blir delaktig i Alfons 

lekvärld har han med sig tidningen under armen. Under första delen av boken kan man 
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egentligen inte säga hur snabbt respektive sakta tiden går när Alfons bygger, men när han ger 

sig in i sin fantasivärld visar både texten och bilderna att det går från natt till dag när han är 

ute och flyger.  

 

De två nivåerna i boken, det vill säga den verbala och visuella, kompletterar varandra på ett 

sätt som gör berättelsens helhet rikare. Som jag skrev om ansiktsuttrycken ovan, är det ett sätt 

att förstärka texten genom att visa på bilderna hur ont det gör att slå sig på tummen, och detta 

gör att bilden och orden samspelar på ett sätt som gör att de kompenserar varandras 

otillräckligheter (Nikolajeva, 2000, s. 265). Ett annat exempel är att på de småbilderna uppe i 

hörnet som visar vad pappan gör under tiden Alfons snickrar, ligger alltid sågen framför 

pappans fötter. Detta visar på att han bestämmer över sågen och han vill inte att Alfons ska 

använda den, alla de andra verktygen går bra. Sågen är en symbol som visar att det är pappan 

som sätter reglerna i huset. Både tidningen som pappan tar med sig in i leken och sågen som 

ligger vid hans fötter, blir symboliska markörer för tröskeln mellan vuxen- och barnvärlden. 

Boken blir ett exempel på funktionell specialisering där texten och bilderna är beroende av 

varandra. Bilderna utan orden ger inte läsaren någon helhetsberättelse och inte heller tvärt om 

utan de behövs båda två för att berättelsen ska fylla sitt syfte. ”Så fort ord och bilder 

förmedlar alternativ information eller på något sätt står i konflikt med varandra skapas 

förutsättningar för spännande mångtydlighet”, skriver Nikolajeva (2000, s. 27).  I ett uppslag i 

boken beskriver texten att Alfons inte kan nå sågen, men man får aldrig reda på varför. Det är 

den visuella berättelsen som visar att han har byggt in sig själv i konstruktionen, det vill säga 

helikoptern, och därför inte kommer åt sågen. Det här är ett exempel på hur medierna 

kompletterar varandra för att skapa interesse och lust till fortsatt läsning.  

 

Bilderna och färgerna är väldigt klara och det är lagom mycket detaljer på varje sida. 

Bergström använder sig av något som kallas collageteknik. Det vill säga att bilderna i boken 

ser ut som de är klippta och inklistrade i berättelsen. Ett bra exempel på detta är andra 

uppslaget i boken då man ser att i tv:n har hon satt dit en svartvit bild som inte är tecknad. 

Bilden är tagen ifrån verkligheten och inklistrad i tv-skärmen. Även tidningen som pappan 

håller är det inklistrade artiklar på.  

 

Boken har ett flyt som gör att man får rutin på bladbyte eller så kallat pageturners. Ett 
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exempel ur boken som visar på pageturner är när pappan säger till Alfons att han gärna vill 

vara med och leka samt flyga till djungeln. Detta gör att läsaren vill veta vad som kommer att 

hända och bläddrar därför till nästa sida (Hallberg, 2008, s.16). För det mesta är texten 

placerad till vänster men det förekommer att den verbala nivån placeras ihop med bilden. När 

detta sker är det mindre textstycken.  

 

Alfons som karaktär förändras inte något under denna berättelse och det gör inte pappan 

heller. Maria Ulfgard har analyserat Alfons och soldatpappan och skriver att det inte skett 

någon biologisk utveckling av Alfons under seriens gång utan att han befinner sig i åldern 4-7 

år i alla berättelser (Ulfgard, 2012, s. 205).   

 

Den sista bilden som visas i berättelsen är den som är på omslaget. Det vill säga att man får en 

hint redan innan man öppnar boken om vad det kommer att handla om samt hur bygget 

slutligen kommer att se ut. Detta är något som författaren har valt att göra på alla böcker i 

serien om Alfons. Det behöver däremot inte alltid vara sista bilden men hon väljer alltid en 

bild som finns med i berättelsen till omslaget. På omslaget till Aja baja, Alfons Åberg finns 

inte pappagestalten med utan det är endast Alfons och så är det även på de andra böckerna 

som Bergström har skrivit, pappan finns aldrig med på förstasidan.  

 

Något som är ett mönster i Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg är att vid flera 

tillfällen väljer hon att måla en liten bild av vad pappan gör under tiden som man följer Alfons 

i berättelsen. Till exempel i boken som jag har analyserat är det en bild på pappan när han 

läser tidningen i vänsterhörnet på varje nytt uppslag fram tills boken byter genre. Även i 

boken Raska på, Alfons Åberg kan man se bilder på pappan när han gör sig iordning på 

morgonen och dessa bilder upphör när de båda sitter vid frukostbordet i ungefär mitten av 

boken.  

 

Alfons pappa gestaltas som en frånvarande vuxen men relationen mellan far och son visar 

ändå på förtroende. Pappan låter Alfons hålla på med verktygslådan så länge han låter bli 

sågen. De andra verktygen får han använda bäst han vill och dessa kan också vara farliga men 

pappan låter honom testa sina vingar själv. När Alfons slår sig på tummen säger han inte till 

pappan, detta för att få fortsätta leken utan att pappan ska komma och avbryta. Pappan visar 
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ändå att han är den vuxne som sätter regler och bestämmer men är inte delaktig i barnets 

lekvärld förrän senare i berättelsen.   

Supercharlie  

På omslaget presenteras alla karaktärer i boken genom bilder på dem allesammans. 

Supercharlie som historien handlar om är placerad i mitten av bilden och till vänster om 

honom finns de kvinnliga karaktärerna samt de barn som deltar i berättelsen. Till höger om 

honom befinner sig de manliga karaktärerna. Båda männen som är pappan och farfar, håller 

var sin sak i händerna. Pappan äter på en munk och farfar håller i en bok. Kvinnorna och 

barnen däremot visar endast olika känslor som ledsen, irriterad och retlig. Detta omslag visar 

väldigt stereotypa könsroller där kvinnorna målas upp känslosamma tillsammans med barnen 

medan de manliga karaktärerna endast målas med materiella ting.   

 

På näst intill varje uppslag i hela boken kan man som läsare ta del av det dubbla tilltalet. Till 

exempel när mamman och pappan kommer hem med sin nyfödda bebis kan man se en tavla 

som hänger precis innanför dörren med texten hem ljuva hem. Det är något som den vuxna 

läsaren kan reflektera över medan barnen oftast tar fäste vid något annat som till exempel, 

bollen, syskonen eller katten som gömmer sig i kassen. Tavlan som säger hem ljuva hem 

kanske betyder tvärtom egentligen. Som med bilderna på toaletten som visar olika slags 

korvar är detta också ett tecken på ironi, vilket i sin tur gestaltar humor i berättelsen som de 

vuxna kan relatera till på ett annat sätt än barn.  

 

Den här berättelsen är en vardagsberättelse blandad med fantasy. Alla förutom Charlie lever 

ett vanligt vardagsliv där man går till jobbet, skolan, äter frukost, sover med mera och vet 

inget om hans hemliga superkrafter. Tiden i denna berättelse är lätt att följa, i och med de 

olika rutinerna som sker i familjens liv samt färgerna på bilderna. De äter frukost, går till 

skolan och jobbet, kommer hem och äter middag, läser lite och sedan går de och lägger sig.  

Pappan i boken arbetar som polis. Det är inget som berättas i texten, men på bilderna kan man 

se att han har en polisuniform på sig. Två gånger i boken när familjen håller till på samma 

ställe, som i vardagsrummet eller vid köksbordet, sitter pappan och läser tidningen med 

glasögonen nere på nästippen. Detta är ett återkommande tema för pappor i dessa barnböcker. 

I till exempel Alfons Åberg läser pappan också tidningen vid flera tillfällen samt mannen med 



 

19 

 

den gula hatten i Nicke Nyfiken sitter också vid något tillfälle och läser tidningen.  

Relationen mellan pappan och Charlie beskrivs inte särskilt mycket, däremot kan man se på 

bilderna att det är pappan som kommer först in i huset med bebisen medan mamman syns 

svagt i bakgrunden, det är pappan som byter blöja, det är han som sitter med barnen i 

vardagsrummet under tiden han läser tidningen och de leker, det är han som är aktiv och leker 

med dottern vid matbordet medan mamman läser en bok under tiden hon matar Charlie. På 

sista sidan då hela familjen är samlad runt matbordet har illustratören valt att endast rita 

ryggen på mamman medan resten av familjen syns tydligt i bilden. Den karaktären som får 

bäst relationen med Supercharlie är mormor som får reda på hans hemliga krafter. Det är hon 

som är barnvakt åt honom när de andra är på jobbet och i skolan och det är under den tiden 

som de knyter en förtroenderelation till varandra eftersom mormor lovar att inte säga ett ord 

om Charlies krafter till någon.     

  

Fadersgestalten i denna bok framhävs som mannen i huset. Är det något vetenskapligt eller 

fakta som man behöver få svar på är det honom de övriga familjemedlemmarna frågar. Detta 

kan man även se hos farfadern som spendera sin tid i biblioteket och skaffar sig kunskap. De 

här situationerna kan kopplas ihop med fadersrollen som målas upp med tidningen i handen. 

Han skaffar sig kunskap vilket leder till att kan blir källan till svar vid funderingar. Detta är en 

hypotes som jag tror kan vara en del till varför flera författare väljer att placera fadern i 

familjen med tidningen, för att visa hans allmänbildning och kunskap.  

Bilderna i denna bok är väldigt färgrika samt detaljerade och det kan vara svårt att se allt som 

händer och sker. Det är mycket text i varje stycke och massa olika bilder som ska täcka upp 

all text vilket leder till att det kan bli lite rörigt.  

 

Jag anser att bilderna ibland säger det motsatta mot texten. Vid ett scenario i boken berättar 

storebror att han blir retad i skolan och texten i hela det uppslaget handlar om detta då de 

pratar om det utan att egentligen komma fram till något. Bilderna däremot säger något annat. 

Här ser vi pappan leka med storasyster att de fäktas och att mamman läser en bok samt matar 

Charlie och visar inte alls något intresse för storebror. Det visuella och verbala står i ett 

kontrapunktiskt förhållande till varandra (Nikolajeva, 2000, s. 3). Jag anser dock att i detta 

uppslag kan det även uppstå en viss förvirring, i min läsning övergår kontrapunkten till 

konflikt.  
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Fadern i denna berättelse agerar som en delaktig förälder, både i vardagslivet och i 

fantasivärlden. Han är aktivt agerande i barnens lekvärld samtidigt som han sätter gränser för 

sin egen tid, då det är tidskriften som hägrar. Precis på samma sätt är det i Alfons, där pappan 

är delaktig i barnets lek en stund och som sedan går tillbaka till verklighet för att skaffa sin 

kunskap genom tidningen eller nyheterna på tv:n.   
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Diskussion 

Papporna eller de manliga karaktärerna i dessa bilderböcker gestaltas lite olika. Men något 

som alla berättelserna har gemensamt är att de manliga karaktärerna är beskyddande och 

stöttande. I Nicke Nyfiken blir mannen med den gula hatten väldigt orolig när han läser att 

Nicke har rymt från djurparken, i Alfons blir pappan delaktig och orolig när han ser att pojken 

har byggt in sig själv i helikoptern, förskolpedagogen i Emmas första dag på dagis visar att 

han vill vara Emmas stöd under hennes tid på förskolan, Else-Maries sju småpappor vill också 

visa att de vill ta del av hennes vardagsliv på dagis genom att hämta dottern och umgås med 

de olika människorna på förskolan, så som pedagogerna, föräldrarna och barnen, i historien 

om Nora och hennes pappors bröllop vill bara papporna att hon ska veta att hon är bäst och att 

det inte kommer att vara något problem att bära ringarna i kyrkan och i Superchalie är det 

pappan som är aktiv i leken samt att han är den som finns med i de flesta händelser i boken 

även om han inte alltid är aktiv.  

 

Relationen mellan barnet och fadersfiguren uppfattar jag som starkast i Nicke Nyfiken och 

Alfons Åberg där det inte finns någon speciell kvinnlig karaktär som skulle kunna vara 

mamman. Detta kan bero på att relationen mellan far och barn är tematiskt centrala i dessa 

berättelser. I boken Else-Marie och småpapporna samt Noras pappor ska gifta sig med 

varandra fick jag känslan när jag läste boken att barnets relation med mamman var starkare 

än med papporna. Detta kan vara på grund av att i både bilderböckerna finns det fler än en 

fadersfigur och det i sin tur leder till att relationen med mamman blir mer exklusiv.  

I Nicke Nyfiken får ett jobb, Else-Marie och småpapporna samt Noras pappor ska gifta sig 

finns det flera fadersgestalter vilket gör att de framstår som utbytbara och stiliserade. Alla 

manliga figurer i Nicke är målade på samma sätt vilket gör att de inte individualiseras. 

Samma sak gäller Else-Maries olika pappor. De har alla samma jobb, kläder samt utseende. 

Däremot finns det bara en mamma i denna bok, och därför framstår hon som unik. Däremot 

skiljer sig boken om Nora litegrann eftersom illustratören har valt att måla alla manliga 

karaktärer i serien på ett sätt samt alla kvinnliga på ett annat. På ett sätt blir kvinnorna lika 

utbytbara sinsemellan som männen. Men eftersom det finns två pappor och endast en mamma 

i boken om Nora så blir inte hon utbytbar på samma sätt.  
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Något som bryter mot de traditionella rollerna är när förskole pedagogen böjer sig ner till 

Emmas (barnets) nivå. Eftersom det under många år varit mannen som har den högsta 

statusen i samhället har det lett till att de har framställts med huvudet högre än både barn och 

kvinnor. Kvinnors rösträtt kom till Sverige år 1921 men det var inte förrän i mitten på 60-talet 

som jämställdhetsfrågan började diskuteras inom politiken, och med tanke på att boken 

Emmas första dag på dagis är skriven 1976 så hade denna fråga inte kommit så långt inom 

Sveriges gränser. Att då Wolde valde att skriva om en manlig förskollärare som sänkte sig till 

barnets nivå för att hälsa henne välkommen var en normbrytare på den tiden.    

 

Något som jag reagerade på under mina analyser var att i flera av böckerna placeras pappan 

med en tidning framför ansiktet sittande i antingen en fåtölj eller i en soffa.  I Else-Marie och 

småpapporna sitter papporna i soffan när de kommit hem från jobbet för att få en lugn stund, i 

Aja baja, Alfons Åberg sitter pappan också och läser tidningen för att få lugn och ro, samma 

sak försiggår även i boken Supercharlie.  Även i Nicke Nyfiken finns det en scen där mannen 

med den gula hatten läser tidningen. Det förekommer också i böcker som jag inte har 

analyserat, så som boken ”Snäll”, skriven av Gro Dahle och illustrerad av Svein Nyhus.  Det 

är däremot inte lika vanligt att man ser mamman i bilderböcker läsa en tidning, utan om hon 

läser något så är det oftast en bok, som i Supercharlie när mamman matar bebisen sitter hon 

samtidigt och läser en bok.  

 

Det är ett återkommande mönster i de olika barnböckerna och jag undrar varför det kommer 

sig? Har det med att göra att förr i tiden så var det mest mannen som arbetade utanför 

hushållet och när han kom hem var det tidningen som gällde eftersom allt annat i hushållet 

sköttes av frun? Har det blivit en norm att pappan måste få chansen att ta igen sig efter jobbet 

och detta görs bäst genom att sitta ner och läsa tidningen? Det här är något man kan fortsätta 

att undersöka.  

 

Tidningsläsandet i dessa olika böcker visar på förälderns frånvarande i barnets lek. Tidningen 

blir en symbol för den frånvarande föräldern. Det vill säga att det finns en gräns mellan 

vuxenvärlden och barnvärlden. Det kan man även se i boken om Emma fast här visas den 

frånvarande föräldern när den manliga pedagogen och mamman diskuterar något utanför 
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bildramen som endast de vuxna ska ta del av samtidigt som barnen pratar med varandra i sin 

livsvärld innanför bildramarna. 

 

I boken Läs mig sluka mig (2002) skriver Hallberg att i mitten av 1800-talet satt ofta pappan i 

hemmet och läste för familjen på kvällarna medan kvinnorna satt med sina handarbeten. 

Pappan var då en person som hade kunskap och mamman förmedlade uppfostran samt värme.  

Detta kan man se i Astrid Lindgrens bok Titta Madicken, det snöar! (1983) när pappan på jul 

sitter och läser stycken ur bibeln medan mamman sitter och broderar. Dessa böcker om 

Madicken utspelar sig i början på 1900-talet, under första världskriget och fortfarande då var 

detta scenariot en tradition. Denna situation kan kännas igen i de böcker som jag läst ovan, 

Nicke Nyfiken, Else-Marie, Alfons Åberg samt Supercharlie vilket innebär att traditionen att 

mannen i huset läser tidningen sitter i även i bilderböckerna fram till idag.  

 

Pappagestalten i dessa 6 olika bilderböcker framställs som en lekkamrat till barnen samtidigt 

som han är frånvarande i barnens lekvärld till exempel när han sitter och läser tidningen. Det 

skulle vara spännande att gå vidare i utforskningen av hur fadersgestalten gestaltas inom till 

exempel serier. Även att kolla vidare på pappan bakom tidningen, hur det kommer sig att så 

många författare väljer att placera honom i soffan med tidningen framför sig? Har det med 

traditionella könsroller att göra? Avslutningsvis kan det konstateras att i böckerna från 1900-

talet målas de flesta karaktärerna fram på samma vis, medan de från 2000-talet har ett mer 

unikt utseende, men beteendet hos gestalterna skiljer sig knappt något alls genom åren.  
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