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Sammanfattning  
Uppsatsen är en kvalitativ studie av bilderböcker, från 1970-talet och 2000-talet. I början av uppsatsen 
presenteras en historisk tillbakablick i bilderbokens historia för att skapa förståelse för hur bilderboken är 
uppbyggd och vad den innehåller idag.  
 
Studien behandlar olika teman i bilderböcker, förskola, döden, skilsmässa och invandring. Med fokus på ett 
visst tema från 1970-talet, sedan har denna jämförts med en bok från 2000-talet som analyserats med samma 
utgångspunkter. 
 
Inspirerade av en tidigare studie har vi utgått från följande frågor för vår analys: hur samspelar text och bild i 
bilderboken? Hur beskriver bilden händelsen i boken? Stämmer skildringen i boken överens med sin tid samt 
vad finns det för skillnader respektive likheter i våra utvalda bilderböcker inom särskilda teman, i jämförelse 
1970-tal samt 2000-tal? 
 
I resultat och analys presenteras böckerna, vad de handlar om, en deskriptiv analys av vardera bok och en 
jämförande analys. Sedan skrivs en sammanfattande analys, då de båda tidsepokerna, 1970-tal och 2000-tal 
jämförs. Det vi generellt har sett är att 1970-talets bilderböcker präglas av det socialrealistiska samhället och är 
mer av faktakaraktär. 2000-talets bilderböcker är individualistiska, vi får höra barnens egna tankar och känslor i 
dessa, något tyngre ämnen inom bilderboksvärlden. Trots att dessa är lite tyngre ser vi mycket humor i 
böckerna, likaså blinkningar till de vuxna läsarna.  
 
I slutdiskussionen behandlas att det idag inte skrivs mycket bilderböcker på teman som exempelvis alkoholism. 
Sedan tas också upp huruvida bilderboken har låg status i samhället och vad detta kan innebära för framtidens 
barn.  
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Inledning 
För cirka ett år sedan avslutade vi vår estetiska inriktning och vi hade då en god 

grundkännedom om barnlitteratur och denna grundkännedom ville vi utveckla. Vi hade 

diskuterat mycket kring sagan som form samt som konstform och detta väckte ett större 

intresse som nu ska få träda fram. Att arbeta med barnlitteratur kommer att ingå i vår 

kommande yrkesprofession och vi anser att det är ett viktigt pedagogiskt redskap, vilket vi 

kan se i läroplanerna för förskolan och skolan. I Lpfö98 och Lpo94 står det att:  

 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk 

och kunskaper – från en generation till nästa. (Lpfö 98 s.9)  

 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar. (Lpo 94 s.4)  

 

Vår studie är en kvalitativ jämförelse mellan bilderböcker med fokus på fyra olika teman från 

1970-talet och 2000-talet. De teman som vi har valt ut för vår studie är; förskola, döden, 

skilsmässa och invandring. Dessa teman har vi valt för att vi anser dem intressanta och de 

tillhör några av samhällets stora händelser. Vi tycker att det skulle vara intressant att se hur de 

har framställts i bilderböcker och hur de framställs idag, finns det någon skillnad? De teman 

vi valt att ta upp i vår studie är för oss relativt tunga ämnen och vi vill se hur 

barnboksförfattarna har framställt dessa för barn. 

 

När vi tänker på 1970-talet tänker vi på filmen Tillsammans (av Lukas Moodysson) som 

utspelar sig på 1970-talet. Här gestaltas bland annat upproret mot könsroller, homosexualitet 

och kvinnans frigörelse från mannen. Vi vill veta om denna tid av uppror har speglats i 

barnlitteraturen. Kåreland (2001) menar vidare att litteraturen under 1970-talet bestod av 

frågor som rörde samhället och dess verklighet. Dagens bilderböcker är mer fria (Hellsing 

1999) och alla teman i bilderböcker är accepterade (Kåreland 2001). Idag är barnen också i 

centrum, vi ser dem som individer i ett samhälle (Sörensson 2007). 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra hur några utvalda teman gestaltas i 

bilderböcker på 1970-talet respektive 2000-talet.  

 
Frågeställningar 
Hur samspelar text och bild i bilderböckerna? 

Hur är förhållandet mellan bilden och texten i böckerna? 

Stämmer skildringen i böckerna överens med sin tid? 

Vad finns det för skillnader respektive likheter i våra utvalda bilderböcker inom särskilda 

teman, i jämförelse 1970-tal samt 2000-talet? 
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Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
Bakgrund 
Vi har valt att göra en historisk tillbakablick i barnlitteraturens framväxt. Vi tycker att detta är 

centralt för vår studie då vi ser på barnboken i ett historiskt perspektiv. Vi har en senare del 

för att definiera bilderboken. För att få en bild av vad vi skriver om när vi använder begreppet 

bilderbok, skriver vi här fram en historisk tillbakablick. Hur har bilderbokens utveckling sett 

ut över tid? 

 

Historisk tillbakablick 
1500 - 1700 - talet 
Lena Kåreland (2001), docent i litterturvetenskap berättar att den första barnboken som kom 

till Sverige var Een sköön och härlig jungfrw speghel. Den trycktes 1591 och var översatt från 

tyska. Boken vände sig till flickor i adeln med syfte att uppfostra dem enligt Bibeln. Året efter 

kom den första pojkboken till Sverige, den hade också till huvudsyfte att uppfostra och den 

har namnet En gyldenne book, om unga personers sedhers höffweligheet. Som titlarna 

beskriver var de första barnböckerna främst till för att fostra, vilket påvisar hur samhället såg 

på barn och uppfostran. Genom böckerna kunde de få barnen att uppträda korrekt oavsett om 

det gällde troslära eller arbete. Detta var typiskt för 1500-talet då katekesen och bönboken 

skrevs om från begäran av Martin Luther för att barn skulle kunna läsa och förstå. Under 

1600-talet fortsatte böckerna att ha en kristen karaktär. Det gavs inte ut så många böcker i 

Sverige under denna tid. Under upplysningens tid på 1700-talet gavs det ut mer litteratur för 

barn. Dessa var mindre vinklade då syftet var att barnen skulle få en bredare kunskap 

(Kåreland, 2001). 

 

Jean Jacques Rousseau var en filosof och författare från Frankrike som skrev boken Emile 

(1762). Boken hade ett pedagogiskt syfte där han ville att barnen skulle utforska naturen och 

utvecklas fritt. Detta gällde bara pojkar, då flickorna fortfarande stod utanför denna sortens 

läsning. Han tyckte dock inte att barnen skulle läsa själva (Kåreland, 2001).  

 

1800-talet 
Under 1800-talet och romantiken förändrades synen på barnet. Barnet stod för det oskyldiga 

och här började man se att barnet kunde lära den vuxne något som denne gått förlorat. Under 

denna epok ansågs muntligt berättade sagor, rim och ramsor vara något att läsa för barn 

eftersom det skulle utveckla barnens fantasi. I och med detta kom samlingssagor, i Tyskland 
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bröderna Grimm och i Sverige motsvarande Svenska fornsånger och Svenska folksagor och 

äfventyr (Kåreland, 2001).   

 

1842 blev det allmän skolplikt i Sverige och fler böcker gavs ut. Detta medförde att även barn 

från lägre samhällsklasser kom i kontakt med litteratur. I läseboken kunde de läsa fabler, här 

mötte barn från de lägre samhällsklasserna för första gången denna genre. Berättelserna i 

denna genre var inte så direkttalande som de tidigare, här gestaltades uppfostran genom 

berättelser om förmänskligade djur (Kåreland, 2001). Vivi Edström (1994), professor i 

litteraturvetenskap, menar att fabeln är gjord utefter ”en enda episod eller anekdot, där 

förmänskligade djur får visa vilka konsekvenser en viss handling kan få” (s.14). En liknande 

tanke finns hos Ingrid Nettervik (2002) universitetslektor i litteraturvetenskap. 

  

Under 1800-talet kom det förnyade trycktekniker som gjorde att själva bilderboken kom att 

utvecklas, böckerna fortsatte att vara uppfostrande. Genom att skriva om väluppfostrade barn 

trodde man att barnen skulle följa goda exempel, tvärtom försökte man avskräcka barnen från 

rackartyg genom gestaltningar av olydiga barn som straffades. Ett exempel på en sådan bok är 

Pelle Snusk (1845) som kom på svenska 1849. Detta anses vara den första moderna 

bilderboken. Den kan betraktas som grym eftersom det olydiga barnet i boken straffas genom 

att få tummarna avklippta. Boken skrevs dock som lite av en parodi på hur de tidigare 

moraliserade böckerna var skrivna för barn. På 1800-talet växte även pojk- och flickböckerna 

fram. Läskunnigheten ökade tack vare skolans införande men fortfarande var det endast en del 

av alla barn som hade tillgång till böcker (Kåreland, 2001). 

 

Litteraturvetarna Kristin Hallberg och Boel Westin (1985) menar att i mitten på 1800-talet 

blev familjerna centrala i det borgerliga samhället. Fadern satt ofta och läste för familjen 

under kvällarna och kvinnorna satt med sitt handarbete. Fadern var under den tiden en person 

som utstrålade kunskap när modern gav värme och uppfostran. Böckerna skulle få familjen att 

känna samhörighet med varandra. Några böcker skrevs om för att passa en viss publik, 

exempelvis skrevs Gullivers resor om för att passa kvinnor och unga flickor (Hallberg & 

Westin, 1985). 

 

Barnkammarens bok kom 1882, innan hade många böcker kommit från andra länder. Denna 

bok innehöll gamla folkrim som än idag är verksamma på skolor, till exempel, ’skvallerbytta 

bing bång, går i alla gårdar’. Detta år (1882) kom att bli ett viktigt år för den svenska 
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barnboken, kritikerna gladde sig över att det fanns något välarbetat svenskt på marknaden.  I 

slutet på detta sekel började klasskillnader tonas ner, det strävades efter ett mer jämlikt 

samhälle. Nya demokratiska värderingar och utbildning kom att bli intressant och det kunde 

visas bland annat genom att alla barn skulle ha tillgång till god litteratur, därför satsades det 

på detta (Kåreland, 2001). 1886 kom den första så kallade helsvenska bilderboken, 

Skogstomten (Hallberg, 1998).  

 

1900- talet 
Ellen Key som skrev boken Barnets århundrade (1900) kom att bli en betydande person för 

synen på barn under denna tid då hon motsatte sig berättelser som endast handlade om barn i 

de högre samhällsklasserna (Kåreland, 2001). Ulla Rhedin, (2004) Fil.dr. i litteraturvetenskap 

och bilderboksforskare, anser att detta var en revolutionär tid eftersom vuxna började se 

barnet som en kännande och reflekterande individ. Vivi Edström (1997) professor i 

litteraturvetenskap, berättar att sagan under denna tid fick högre status i samhället.  

 

I början av 1900-talet byggdes biblioteken ut och fler människor fick tillgång till dem. 

Billigare bokserier släpptes vilket också medförde att fler barn fick tillgång till litteratur. Från 

början fick fattiga barn plats i litteraturen genom att vara sidofigurer. 1907 kom Laura 

Fitinghoff ut med sin bok Barnen från Frostmofjället, här fick de fattiga barnen för första 

gången huvudrollerna. Fortfarande i denna bok framställs de fattiga barnen inte jämställt med 

de rika, då de rika hjälper de fattiga (Kåreland, 2001; Stybe, 1972).  

 

Det var under sekelskiftstiden som bilderboken fick en stark utveckling genom att fler och fler 

bilderböcker producerades. I Sverige var bilderböckerna till en början idylliska, däribland kan 

nämnas Elsa Beskow som med sina böcker var en av de tidiga svenska författarna. Hon 

debuterade med Sagan om den lilla, lilla gumman (1897). 1907 kom Selma Lagerlöfs Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige som var ett beställningsarbete som användes i 

undervisningssyfte (Lönnroth & Delblanc, 1999). Senare kom influenser från utlandet som 

innehöll fyndighet och fantasi, däribland Nalle Puh. Under 1920- och 1930 talet minskade 

bilderboksproduktionen igen och de allt för harmoniska och lantliga bilderböckerna kom att 

kritiseras (Kåreland, 2001). Lekens betydelse stod nu i centrum (Kåreland & Werkmäster, 

1985). Det efterlystes böcker som också barn från städerna skulle känna igen miljön i. Trots 

den hårda kritiken under dessa år mot bland annat Elsa Beskows bilderböcker lever de kvar än 

idag (Kåreland, 2001; Nettervik, 2002). Under 1940-talet började det göras bilderböcker kring 
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barnens tidiga inre liv och deras inbillningsförmåga. De nya trenderna sågs både i text och 

bild, och konstnärer och pedagoger började samarbeta för att producera bra bilderböcker. 

Under denna tid kom många uppslag från Danmark och det producerades dubbelt så många 

böcker som innan (Kåreland, 2001). 

 

1940  - 1950 - talet 
Efter andra världskriget kom en ny tid inom barnlitteraturen. Astrid Lindgrens Pippi 

Långstrump (1945), Lennart Hellsings Katten blåser i silverhorn (1945) och Tove Janssons 

första Muminbok (1945) kom att bli mycket revolutionerande böcker som bidrog till att 

innehåll och form förändrades i barnboken. Eftersom det också efter andra världskrigets slut 

åter igen blev tillåtet att importera böcker kom det flera och nya influenser som bidrog till en 

större marknad. I tidsskriften Abrakadabra kan vi läsa att under 1940-talet blev barnboken 

mer oberoende av uppfostringsideal och många influenser kom från Danmark (Fricke, 1998). 

 

På 1950-talet började det ges ut hela serier av bilderböcker i syfte att skapa billig litteratur av 

god kvalitet. Denna tid breddades marknaden för bilderboken ansenligt. Under 1950-talet kom 

Tove Jansson ut med ytterligare Muminböcker. Det som var speciellt med hennes böcker var 

att hon experimenterade med olika tillvägagångssätt, hon lät bland annat ovanliga färger 

utgöra en del av handlingsmönstret (Edström, 1991).  

 

1960-talet 
Detta följdes av 1960-talet som kännetecknades av nyfikenhet för nya idéer och 

högkonjunktur. Denna period var ett slags förstadium till 1970-talets idéer och företeelser 

kring det socialrealistiska tänket. Det började utvecklas här och fick sedan sin verkliga 

genomslagskraft på 1970-talet. Under 1930-talet lades tyngdpunkten på leken, detta fick nu 

under 1960-talet ytterligare ett uppsving. Barnens roll i samhället kom nu att diskuteras 

mycket och man började också diskutera att barnets egna tankar och känslor skulle få komma 

fram. Barnlitteraturen började synas i media, man började forska om det och man började 

även undervisa i ämnet, detta gjorde så att svenska barnboksinstitutet kom till 1967. Kåreland 

& Werkmäster (1985) menar vidare att: ”Stilmässigt är många gånger steget inte långt mellan 

en bilderbok och en veckotidningsillustration” (s.65). De säger också att många av 

barnboksförfattarna under denna tid hade en reklamutbildning i botten, vilket syntes i 

böckerna. 
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1970-talet 
Vardagen kom att stå i centrum för bilderböcker skrivna på 1970-talet. Kluvna familjer var 

inget ovanligt ämne i bilderböckerna under denna tid. Det skrevs om ämnen som tidigare 

nästintill varit förbjudna att skriva om bland annat, sociala svårigheter och politik. Under 

1970-talet kom också nya infallsvinklar inom psykiatrin, att man skulle tala sig ur problem, 

detta återgavs också i barnlitteraturen, bland annat i Janna är arg ibland, från 1978 skriven av 

Katarina Hellner (Kåreland & Werkmäster, 1985).  

 

Barnbokens utveckling sker i en ständig växelverkan mellan kravet på realism och 

kravet på fantasi. Inriktningen på realism dominerar kraftigt under 1970-talet, 

socialrealismens decennium, då den politiska barnboken slog igenom och lät tala 

mycket om sig i kritik och debatt. (Kåreland, 2001 s. 109) 

 

En annan intressant tanke när vi talar om 1970-talet är att det under 1975 översattes betydligt 

fler böcker till svenska än vad det gjorde 1999. År 1999 översattes böcker från åtta olika språk 

till svenska och 1975 översattes 16 olika språk till svenska. Kåreland (2001) skriver vidare att 

”1970-talet karakteriserades av en realistisk inriktning med tonvikt på samhällsenliga och 

sociala frågor” (s. 48). Toijer-Nilsson (1978), litteraturvetare, menar att feminister började 

skriva mer barnböcker på 1970-talet, detta gjorde att barnlitteraturen utvecklades och blev 

mer jämställd.  

 

Under denna tid fördes också en debatt om huruvida pekboken borde vara upplagd, någon 

hävdade att den borde vara klar och noggrann och någon annan tyckte att 

verklighetsanknytningen inte var det viktiga utan bilderna som konst. Gunilla Woldes böcker 

om Totte och Inger och Lasse Sandbergs böcker om Lilla Anna blev föregångare när det gäller 

utvecklingen av bilderboken för små barn. Under 1970-talet var det vanligt att författarna 

använde sig av folksagan och därigenom skrev fram ett politiskt budskap, exempel på detta är 

Den förtrollade flöjten från 1976 och Max Svensson Lurifax från 1972. Andra forskare har 

under denna tidsepok också visat intresse för u-länder och deras problematik. Under 1970-

talet släpptes masslitteraturen in i klassrummet, detta skedde när eleverna själva fick välja 

litteratur. Samtidigt infördes också barnlitteratur som ämne på universitetet vilket kom att bli 

betydelsefullt för intresset kring litteraturen för barn (Kåreland, 2001). 
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1980- talet 
1980-talets litteratur för barn kännetecknades av fantasy och saga, in kom det nya och i och 

med detta försvann 1970-talets socialrealistiska tid (Kåreland, 2001). Under denna tid ansågs 

många föräldrar vara för oansvariga i sin barnuppfostran, föräldrarna var oengagerade. Detta 

syns inte så mycket i bilderböckerna, mer i böcker för de äldre barnen. Camilla Mickwitz har 

skrivit om Jason (första boken kom 1976), där skildras den svåra tid som småbarnsföräldrar 

ofta står inför. Personer i hans närhet blir barnvakt istället för att hans föräldrar finns hemma 

(Kåreland & Werkmäster, 1985). Denna tidsepok bestod också av böcker om mångkultur, 

vanligt var böcker om flyktingars ovisshet och rädsla. Under 1980-talet avtog 1970-talets 

tankar kring jämställdhet och detta var inte längre så viktigt. Det skrevs inte många böcker om 

starka flickor, vilket resulterade i att flickorna inte hade någon att knyta an till. I 1980-talets 

bilderbok fanns det mer humor än i 1970-talets bilderbok (Kåreland, 2001).   

 

Den samtida bilderboken (1990- och 2000-talet) 
Det som kännetecknar den samtida svenska bilderboken är att den har blivit mer varierad. 

Dagens bilderböcker är till för alla åldrar och den tar också upp frågor som förut varit 

nästintill tabubelagda som till exempel döden (Kåreland, 2001). Ovan har vi nämnt vilka typer 

av böcker som barn har fått höra eller läst under olika perioder. Lennart Hellsing (1999) 

barnboksförfattare och litteraturpedagog, påtalar att de uppfostrande tankarna fortfarande 

lever kvar, inte alltid och överallt men inom vissa grupper, exempelvis använder sig ’kyrkans 

barntimmar’ av texter ur Min första bibel (Alexander, 1982) fortfarande.  

 

Maria Nikolajeva professor i litteraturvetenskap och ordförande i IRSCL - det internationella 

forskningssällskapet för barnlitteratur, (2000) säger att idag handlar en förvånande stor del av 

bilderböckerna om förmänskligade djur. Det finns nästan inga djur i vuxenlitteraturen utan de 

dominerar i bilderböckerna. Vidare beskriver Nikolajeva (2000) hur vi vuxna sätter 

likhetstecken mellan små barn och djur eftersom det finns så mycket litteratur om 

förmänskligade djur i bilderböckerna. Vi som vuxna antar att det passar små barn att läsa om 

djur. Kåreland (2001) säger att små barn har lätt att anknyta till ett djur. Vidare säger 

Nikolajeva (2000) att det kan vara av smidighet som barnboksförfattare väljer att gestalta sina 

berättelser genom djuren, det går att undvika att ta upp olika frågor i berättelser med djur som 

exempelvis samhälleligt läge, genus och ålder. Nikolajeva (2000) exemplifierar smidigheten 

med detta genom att beskriva hur exempelvis två troligen vuxna djur, manliga, lever 
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tillsammans och har gemensamt hushåll utan att frågor om homosexualitet behöver komma 

fram. 

 

Idag är barnen i centrum, föräldrar tar med sig sina barn i sin egen vardag, ut på kaféer, till 

frisören och på museer. Detta menar Sörenson (2007) är den nya tidens verklighet för barnen i 

vårt samhälle. Kvinnornas frigörelse från hemmen har också gjort att barnen har blivit 

frigjorda och därigenom blivit kompetenta medmänniskor. Västerlandets bärande idéer 

handlar om individualism och detta har visats genom exempelvis familjeförhållanden. Detta 

har också avspeglats i litteraturen (Sörenson, 2007). 

 

Tidigare forskning om bilderbokens form 
Hellsing (1999) menar att beroende på vem du är, till exempel sociolog eller konstvetare så 

definierar vi begrepp olika. När vi kommer till begreppet barnlitteratur föreslår Göte 

Klingberg (1991), litteratursociolog och professor, att det handlar om det som är utgivet 

speciellt för barn, så som böcker eller tidningar. Detta är någonting som Hellsing (1999) 

håller med om. 

 

Rhedin (1992), som vi har nämnt tidigare i uppsatsen är en forskare som försökt definiera 

bilderboken. I hennes doktorsavhandling, Bilderboken – på väg mot en teori (1992), är 

huvudfrågan, vad är en bilderbok? Det hon kommer fram till är att bilderboken är mångsidig. 

Den blir speciell eftersom den använder sig av olika medier i sin framställning, med det 

menar hon att bilderboken är baserad på många olika betydelser.  

 

Den är en poetisk, dramatisk, musikalisk konstform där det ömsesidiga berättandet i 

text och bild skapar en dynamik, som tillsammans med rörelsen i bilderna och den 

rytmiska växlingen mellan uppslagen genom bläddringen hör till de bärande, 

specifikt bilderboksdramaturgiska särdragen. (s.207)  

 

Nikolajeva (2000) menar att Rhedin har fått svenska barnboksforskare att ta bilderboken på 

allvar. I en del länder runt om i världen är det fortfarande så att bilderboken inte räknas till 

seriös litteratur. 

 

Nikolajeva (2000) beskriver bilderboken i samspel mellan bild och text som en av de mer 

komplicerade konstformerna. Vidare har Nikolajeva beskrivit vad som gör en bilderbok 

speciell i relation till övrig litteratur. ”Bilderboken är ett syntetiskt medium, som teater eller 
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film, där mottagaren måste sätta ihop den övergripande betydelsen av de olika 

kommunikationselementen” (s.11). Samhörigheten finns i syntesen, alltså att vi förstår 

innehållet med hjälp av två olika substanser, bilden och ordet. Det finns också olikheter 

mellan bilderboken, teatern och filmen. En olikhet är att bilderböcker inte måste ha ett 

muntligt framställande, den kan läsas högt, och detta gör man ofta men det är ingen 

nödvändighet. Om så är fallet att bilderboken blir uppläst är läsaren en så kallad medberättare. 

Typiskt för bilderböcker är att den ofta tar hänsyn till en vuxen medläsare, då genom dubbla 

budskap. Nikolajeva jämför i boken vad som skiljer bilderboken från till exempel en roman, 

hon går igenom alla aspekter av en bok och tar upp skillnader (Nikolajelva, 2000). 

 

”En bilderbok berättar en historia med både ord och bilder. Summan av ord och bilder i en 

bilderbok är oftast något helt annat och mycket mer än bilder och ord, tagna var för sig” 

(Nikolajeva,  2000 s.15). ”Både ord och bilder i en bilderbok lämnar luckor för 

läsaren/betraktaren att fylla i med tidigare kunskaper och erfarenheter” (Nikolajeva, 2000 

s.13).  

 

Ett tidigt försök till precisering av bilderböcker kom 1974 i en artikel av dansken Torben 

Gregersen. Även Rhedin (1993) har gjort liknade uppdelningar (Nikolajeva, 2000). 

Nikolajeva (2000) säger att Gregersen och Rhedins uppdelningar skulle behöva kompletteras 

med underrubriker och fortsätter sedan med att säga ”I min erfarenhet finner 

litteraturstuderande det svårt att tillämpa Rhedins kategorier i sina bilderboksanalyser […]” 

(s.16) Ännu en person har försökt närma sig bilderbokens definition, Joanne Golden. 

Nikolajeva (2000) anser också denna teori som en bra grund som skulle behöva fler 

underrubriker. Själv föreslår författaren utifrån sina egna och andra forskares förslag att 

böcker med både ord och bilder skulle kunna kategoriseras enligt följande; 

 

 symmetrisk bilderbok: två parallella berättelser, en verbal och en visuell, som i 

princip säger samma sak och därmed skapar redundans (överflödig information)  

 kompletterande bilderbok: ord och bilder kompletterar varandra, fyller 

varandras luckor, kompenserar varandras otillräckligheter. 

 ”expanderande” eller ”förstärkande” bilderbok: bilderna förstärker och 

stödjer orden; den verbala berättelsen är starkt beroende av bilderna och går inte 

att förstå utan dem. Eventuellt kan förhållandet vara det omvända, att det är 

orden som förstärker bilderna 
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 ”kontrapunktisk” bilderbok: ord och bilder står i kontrapunktiskt förhållande 

till varandra, de ifrågasätter varandra på ett spännande och kreativt sätt; varken 

ord eller bilder är förståliga utan varandra. 

 motstridig eller ambivalent bilderbok: kontrapunkten övergår till konflikt, ord 

och bilder stämmer inte med varandra, det skapas förvirring och osäkerhet. (s.22) 

 

Vidare säger Nikolajeva (2000) att de allra flesta bilderböcker faller innanför kategorierna 

symmetriska eller kompletterande bilderböcker. Det är också svårt att kategorisera dem 

eftersom en bilderbok ofta faller inom ramen för flera kategorier beroende på vilken sida som 

studeras i boken. Bilderboken är speciell därför att, som vi tidigare nämnt, text och bild 

samspelar med varandra, om än på olika plan. Författarna kan utnyttja detta genom att de kan 

dela upp innehållet mellan text och bild. Hela historien behöver inte vara synlig i texten därför 

att man har bilden till hjälp och på motsatt sätt, bild kontra text. Nikolajeva (2000) menar att 

det svårt att benämna en hel boks innehåll i enbart bilder. Man vet inte hur förhållandet 

mellan gestalterna är om det inte står i texten att mannen på bilden är morfar till flickan på 

bilden. Det kan också vara svårt att se om det är en flicka eller en pojke i boken. Oftast är 

pojkar korthåriga och flickor långhåriga men i vissa fall kan författaren medvetet göra barnen 

könsneutrala (Nikolajeva, 2000). 

 

Rhedin (1992) menar att det kan vara svårt att definiera en bilderbok. Vidare menar 

författaren att bilderboken idag är mera kraftfull text och bild emellan. Böckerna idag kan 

också vara riktade till vuxna. Bilderboken har ett syfte att uttala, som Rhedin (1992) uttrycker 

det, ”[…] något i sin tid […]” (s.11). I en del av boken berättar Rhedin (1992) att bilderbok är 

en kombination av bild och text med ett syfte att berätta en skönlitterär text och att det finns 

minst en bild på varje sida. 

 

Bilderboken har plats för många olika slags genrer, därför kan vi inte säga att själva 

bilderboken i sig är en genre utan en kategori med olika genrer inom sina ramar. (Nikolajeva, 

2000).  

 

Mer om barnboksforskningen 

Nikolajeva (1992) menar att människor ännu inte tar barnlitteraturen på allvar, dels för att det 

är ett relativt nytt forskningsobjekt och för att den fortfarande är i det beskrivande stadiet. 

Hon menar dock att detta är en viktig del i den vetenskapliga utvecklingen. Den forskning 

11 



som har gjorts innehåller till stor del barns syn på läsning. Forskarna har ofta tänkt ur ett 

pedagogiskt perspektiv.  

 

Edström är Sveriges ledande barnboksforskare och har genom sin bok Barnbokens form 

(1980) fått upp ögonen på andra forskare att titta närmare på barnlitteraturen, dess form och 

innehåll. Det har frångåtts att titta från det pedagogiska perspektivet, barnboken ses numera 

som mer litterär. Nu ses bilderna som en konstform där man kan bli erkänd som konstnär för 

att ha förmedlat en bild i förhållande till texten (Nikolajeva, 1992).  

 

Maria Simonsson (2006) fil dr i Barn och lektor, har gjort en kvalitativ studie då hon har 

använt sig av fokusgrupper. Hon ville undersöka hur mycket pedagogerna i förskolan använde 

sig av bilderböcker och även vilka bilderböcker som lästes för barnen. Simonsson skriver i 

slutordet att det är pedagogerna som bestämmer vilka böcker som ska läsas och detta beror på 

pedagogernas egna tankar om vad som är en bra barnbok. Simonsson menar att det är 

pedagogerna på förskolan som från början får barnen att fångas av läsandets magi.   

 

Många forskare inom området väljer att använda sig av en mimetisk teori, där undersöks 

relationen mellan verklighet och text. Många barnböcker blir studerade mimetiskt. Detta 

handlar om hur olika samhällsaspekter lyfts fram i barnlitteratur som till exempel kamratskap, 

kriminalitet och invandrare (Nikolajeva, 2004). 
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Metod 
Urval 
Vi har valt att avgränsa oss till bilderböcker, för att vi tycker fenomenet bilderbok är 

intressant då berättelsen beskrivs i ord och bilder. Bilderboken når ut till en bred publik, då 

den enligt våra observationer är den vanligaste förekommande litteraturen i förskolan. Vi tror 

även att bilderboken är populär i hemmen.  

 

Som vi tidigare berättat skriver Kåreland och Werkmäster (1985) att 1970-talets bilderböcker 

karakteriseras av socialrealism och politiska budskap. Eftersom vi är intresserade av 1970-

talet blir det naturligt för oss att vårt urval faller inom ramen för den tidens typ av nya 

bilderböcker.  

 

Vi har försökt att finna någon statistik över böcker som var populära under 1970-talet samt 

producerade då. Vi har inte lyckats finna någon sådan statistik. Efter kontakt med Svenska 

barnboksinstitutet fick vi bekräftat att några sådana listor inte existerade då. För urvalet kring 

1970-talslitteraturen har vi tagit hjälp av annan litteratur, exempelvis där vi ser vilka 

bilderböcker olika författare tar upp och behandlar. Detta diskuterade vi sedan med en 

barnboksbibliotekarie, för att få fram ett lämpligt urval. Vi tittade utifrån våra utvalda teman 

på olika böcker, tyvärr fanns det oftast bara en eller möjligtvis två böcker om just vårt tema 

från 1970-talet, då många böcker från denna tid är kasserade. Under mötet med vår 

barnboksbibliotekarie valde hon ut motsvarande, lämpliga och populära böcker från 2000-

talet, många av dessa böcker kom från något som biblioteket kallar förskolefilialen. Det består 

av olika temalådor som bibliotekarierna plockat samman särskilt tänkta för förskolor att låna. 

Vi valde bort de böcker som handlade om djur, böckerna vi valt att analysera handlar om 

människor. I till exempel tema förskolan hittade vi först boken Emmas första dag på dagis 

(Wolde 1976). När vi sedan skulle hitta en motsvarande bok från 2000-talet hade vi två 

böcker att välja mellan. Dels Kråkes förskola (Bosson Rydell & Lindholm 2007) och dels den 

bok vi senare kom att välja bort då den hade fotobilder. Vi tyckte inte att den i och med 

fotobilderna kunde göras jämförbar med Emmas första dag på dagis (Wolde 1976). 

 

Kvalitativ studie 
För vår typ av studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi ska använda oss 

av flera olika ämnen och varje ämne undersöks genom två bilderböcker, en från 1970-talet 

och en från 2000-talet. Vi är inte ute efter att titta på hur ofta eller hur mycket någonting 

förekommer, vi vill se hur en bilderbok kan framställa olika samhällsskildringar som 
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exempelvis skilsmässa i de olika tidsepokerna. Vill man beskriva ett fenomens storlek är det 

den kvantitativa metoden som används (Larsson, 1986). Den kvalitativa metoden passar 

därför för vår studie. Stukát (2005) beskriver att det är viktigt att gå in på djupet och försöka 

se och förstå det som är specifikt för just det undersökta i den kvalitativa metoden, Stukát 

(2005) beskriver det genom att skriva: ”Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att 

tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga” (s. 

32).  

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att vår studie kan göras i ett senare skede och ge samma resultat förutsatt 

att omständigheterna är på lika villkor. Vidare menar Bell (2006) att en klocka som ibland går 

före och ibland går efter inte är pålitlig. Om reliabiliteten är hög i vår studie eller låg spelar 

roll huruvida forskningen kan göras om senare och få samma resultat. För att hålla hög 

reliabilitet har vi varit noga med att använda oss av samma utgångspunkt för analysen av 

bilderböcker i våra olika teman (Bell, 2006; Ejvegård, 2003). 

 

Validitet handlar om att vi måste har rätt frågeställning till vår studie, att det vi undersöker hör 

till det som vi har ifrågasatt samt att vi har ett bra mätinstrument. Att ha en bra validitet 

innebär att man har ett så bra mätinstrument som möjligt för att svara på din frågeställning 

(Bell, 2006; Ejvegård, 2003). Bilderböckerna i vår studie utgör materialet varifrån vi gjort vår 

analys. Vi anser att vår studie har uppnått en hög validitet då vi har analyserat det vi syftade 

att analysera i vår frågeställning.  

 

Analysmodell/tillvägagångssätt  
Vi finner inspiration till vår analysmodell i Lena Fridells bok Bilden i barnboken (1977) ett 

kapitel skrivet av Birgitta Josefsson, litteraturvetare. Där analyserar hon olika bilderböcker 

med samhällsskidringar, som exempelvis ålderdomshem och daghemssituationer. Josefsson 

(1977) har genomfört sin studie på cirka två till tre böcker per tema, alltså finns två olika 

böcker om daghemsituationer analyserade i hennes studie.  

 

Studien vi har använt som inspiration för vår analys är från 1970-talet, eftersom den 

innehåller analyserat material som var typiskt för 1970-talet anser vi att detta visar på att 

denna typ av bilderböcker var typiska för den tiden. Det bekräftar vad vi tidigare skrivit om 

att Kåreland och Werkmäster (1985) menar att 1970-talets bilderböcker karakteriseras av. 
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Josefsson (1977) menar att varje bild har ett visst budskap riktat till en viss grupp som visar 

sig i själva bilden, avsändaren är alltså medveten om sin mottagare. Det är även viktigt att 

undersöka det i bilden som inte är synligt. Bilder går inte att läsa rakt av och går inte att förstå 

på samma sätt som en text, därför sätts ofta en tillhörande text till bilden, för att det tänkta 

budskapet ska nå fram. Hon har i sin analys försökt ta reda på; ”i vilken mån bilderna ger 

barnen kunskaper, som är användbara i det dagliga livet, om det utvecklar barnets 

medvetenhet och kritiska tänkande” (s.134).   

 

Fridell (1977) menar i inledningen att när man idag arbetar med att analysera bilderböcker är 

en syntetisk metod att föredra därför att bilderboken består av både bild och text.  

 

Josefsson (1977) har gjort en studie utifrån olika teman, ålderdomshem, döden, daghem och 

flyttning och utifrån hennes resultat har vi formulerat frågor. 

Bild: 

Vad uttrycker färgen i boken? 

Hur stor plats har bilden på sidan? 

Hur detaljrik är bilden, miljön och människors uttryck, syns detta i bilderna? 

Hur verklighetstrogen är bilden, hur ser människorna ut och hur är förhållandet mellan 

människor och ting? 

Text: 

Hur väl syns texten i bilden? 

Hur är språket uppbyggt, vad används för ord? 

 

Metodreflektion  
Det som kommer att skilja vår studie från Josefssons är att hennes analyserade böcker inom 

ett område kommer från samma tid. Hon kopplar alltså inte olikheterna och likheterna 

tillsammans med att böckerna kommer från olika tider som vi kommer att göra.  

Josefsson påpekar också hur viktigt det är att vi vuxna visar barnet fullständiga och riktiga 

bilder, då barnet inte har erfarenhet nog att se om det är en verklighetstrogen bild eller inte. 

Under 1970-talet kom många böcker för att förmedla fakta om barnens verklighet, Josefssons 

analys syftar till att se huruvida verkligheten förmedlas i bild och text, med mest tyngd i 

bilden (Josefsson, 1977). 
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Edström (1980) menar att forskningen om barnlitteraturen har tagit en annan väg då man förr 

tittade ur ett pedagogiskt perspektiv men att vi nu tittar på dess innehåll och form. Numera är 

det erkända konstnärer som har illustrerat bilderböcker. Vi har en tanke att fortsätta titta på 

innehåll och form för att se om vi kan se en förändring mellan de olika tidsepokerna i vår 

studie. 

 

När vi tittade på Josefssons (1977) studie kunde vi ana att innehållet i böckerna kopplades till 

verkligheten. Nikolajeva (2004) beskriver mimetisk teori, relationen mellan verklighet och 

text. 

 

Tidigare har vi beskrivit hur Nikolajeva (2000) har identifierat bilderböcker utifrån olika 

kategorier, symetrisk bilderbok, kompletterande bilderbok, expanderande bilderbok, 

kontrapunktisk bilderbok och ambivalent bilderbok. Vidare skriver Nikolajeva (2000) att det 

är svårt att finna enbart en kategori till en bilderbok, beroende på vilket uppslag i en bilderbok 

som studeras blir ofta resultatet av kategori varierande, bilderböcker inom samma kategori 

kan också vara väldigt olika i sitt utförande, då kategorierna är breda. De kategorier som är 

vanligast är den symmetriska bilderboken och den kompletterande bilderboken. Vi själva 

anser också att våra utvalda böcker för studien hamnar inom gränserna för dessa kategorier, 

några kan avvika vid något tillfälle i boken, men som Nikolajeva (2000) säger så är det inte 

troligt att en bilderbok enbart kan placeras under en kategori. Vi anser det vara tillräckligt att 

på ett övergripande plan att säga våra bilderböcker tillhör den symmetriska kategorin och den 

kompletterande kategorin, då en närmare precisering skulle behöva en djupgående analys 

inom området vilket det inte finns utrymme för i denna studie men som skulle vara intressant 

att titta vidare på i någon framtida undersökning.  
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Resultat och analys 
I denna del av uppsatsen kommer vi först att beskriva handlingen i varje bok var för sig, där 

efter görs en deskriptiv analys där vi utgår från våra tidigare ställda frågor. Alla böcker 

behandlas lika för att nå en hög reliabilitet. I slutet på varje behandlat tema görs en 

jämförande analys av böckerna där vi ser till dess likheter och skillnader. Hela avsnittet 

avslutas sedan med en sammanfattande analys, där vi ser om det finns några typiska mönster 

för de olika tidsepokerna.  

 

Tema: förskola/dagis 
Emmas första dag på dagis (Wolde, 1976) 
Emma och hennes lillebror ska börja på dagis idag. Emma vill inte gå dit men hon följer med 

för att mamma vill det. Hon vill inte ta av sig några ytterkläder när de kommer dit. Efter att 

Emma har varit skeptisk länge får hon en vän så att hon nästan glömmer bort mamma och 

lillebror. 

 

Deskriptiv analys 
Bilderna har en stor variation i färgskalan, vilket kan ge en positiv känsla. Bilderna är slarvigt 

ifyllda, de ser ut att vara målade med kritor, exempelvis är barnens kläder inte ifyllda ända ut 

till konturen. Något annat anmärkningsvärt är att alla människor saknar färg på kropparna då 

endast kinderna är markerade med röd färg. Ögonen består av två svarta prickar. Varje sida 

har en bild som hör ihop med en text och vissa bilder sträcker sig över ett helt uppslag men 

text finns på varje sida. Bilderna är detaljrika men likt de övriga bilderna är detaljerna också 

av en slarvig karaktär. Människorna är verklighetstrogna, då de är i naturlig storlek i 

förhållande till sin omgivning. Det som inte uppfyller ett verklighetsperspektiv är att allt inte 

är färgfyllt så som ansikten och väggar.  

 

Texten syns väl i de allra flesta bilderna och på några få sidor skulle inte bokens budskap ha 

nått fram på samma vis om texten inte funnits med. Ett exempel då bilden talar tydligt är när 

Emma går in i rummet med alla kuddar med sin nya vän Nilla: ”Emma glömmer bort mamma 

och lillebror, för så här roligt har hon nog aldrig haft. Tänk att få hoppa så mycket man vill!” 

(Wolde, 1976 s.19).  På bilden hoppar flickorna tillsammans i alla kuddarna, de skrattar och 

ser glada ut. Leken fortgår en stund, vilket vi kan förstå genom att bilderna från rummet med 

kuddar i fortsätter på flera sidor i boken. Ett exempel då text och bild inte samspelar är när 

Emma, mamma och lillebror ska gå till daghemmet: ”Första gången Emma går till 

daghemmet, följer hon med bara för att mamma och lillebror vill gå dit” (Wolde, 1976 s. 2). 
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Vi ser att alla tre är ute och går men vi kan inte veta vart de är på väg. De skulle lika väl 

kunna vara på väg till affären av mammas stora medhavda påse att döma. Språket är lätt att 

förstå, meningarna är korta och texten är uppdelad i korta strofer.  

 
Kråkes förskola (Bosson Rydell & Lindholm 2007) 
Kråke och Elsas lillasyster Lovisa ska börja på förskolan Zebran idag. Hon har redan varit där 

och hälsat på men det är första dagen hon ska vara där utan mamma eller pappa. Kråke och 

Elsa visar Lovisa hur allt går till på förskolan under dagen.  

 
Deskriptiv analys 
Bilderna är täckta med mycket färg, de är klara, lättsamma och varierande men det finns inte 

många olika nyanser av dem, basfärgerna av till exempel rött och grönt är representerade. I 

slutet av boken finns en bild av Lovisa när hon målar på ett staffli. I sin palett har hon 

basfärgerna röd, grön, blå och gul, dessa färger återfinns sedan i hela boken. De flesta uppslag 

består av en sida text och en sida bild, där bildsidan är helt täckt. Ett undantag är i rummet där 

barnen blir hämtade och lämnade, där sträcker sig bilden över hela uppslaget men inte över 

hela sidorna. Miljön i bilderna är relativt avskalade men barnen är tecknade med en stor 

detaljrikedom, som till exempel sömmar på kläderna. Bilderna av människorna blir 

verklighetstrogna då bland annat ögonen är välarbetade med tanke på teknik och färgval. I 

boken får vi följa barnen under en hel dag på förskolan, en dag som vi tycker oss känna igen 

från våra erfarenheter av förskolan och dess upplägg. Det enda vi kan se som skiljer sig från 

vår verklighetsuppfattning kring förskolan är att det endast finns sju barn i barngruppen. 

 

Bilderna syns ofta tydligt i texten. Ett bra exempel på detta är när mamma lämnar barnen på 

morgonen och ska gå därifrån samt när pappa kommer för att hämta barnen och det är dags att 

gå hem. På bilden vid lämningen har barnen klätt av sig och står tillsammans med fröken och 

vinkar till mamma som går iväg. När barnen blir hämtade är de påklädda på väg tillsammans 

med sin pappa åt samma håll som deras mamma tidigare gick ut och nu vinkar de 

allesammans till fröken istället. När Lovisa är ute och gungar talar texten om att de är ute men 

på bilden syns det inte om hon är ute eller inne. Språket är lättförståeligt därför att det är korta 

meningar med många frågor till barn som ska läsa boken. Det är också intresseväckande då 

man är tvungen att vända blad för att se vad som händer på nästa sida: ”Lovisa håller Annica i 

handen. De sätter sig med de andra barnen i en ring på golvet. De ska ha samling. Annica 

spelar och sjunger. Vilken är din favoritsång? När samlingen är slut går de in till…” (Bosson 

Rydell & Lindholm, 2007 s.17). Nikolajeva (2000) kallar dessa typer av frågor i en bilderbok 
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för pageturner och menar att det skapar intresse för fortsatt läsning i boken. Norberg (2001) 

skriver att forskare har kommit fram till att barn lär sig bäst genom att prata och reflektera 

över böcker tillsammans med vuxna. Det är precis vad vi tycker att Bosson Rydell & 

Lindholm inbjuder till. 

 

Jämförande analys 
Dessa två böcker har en stor skillnad. I boken om Emma får vi ta del av ett barns oro över att 

börja på dagis, med nya människor och nya intryck. Det är tillåtet att känna denna oro och vi 

får också veta att det kan bli bra trots att oron finns där. I Boken om Kråke och hans syskon 

ser det annorlunda ut, Lovisa som är första dagen själv på förskolan visar ingen tendens till 

oro eller ängslan. Förskolan som helhet upplevs som problemfri, ingen bråkar eller gråter. 

Endast sju barn finns att skåda på bilderna och det känns drömlikt. På Emmas dagis händer 

det saker och vi får se bland annat hur två mindre barn bråkar. Kråkes förskola är mycket 

lugnare och hade det inte varit för de tydliga pageturners så hade boken varit tråkig, då den 

saknar händelser.  

 

Det som gör att vi ser att Emmas första dag på dagis är från 1970-talet är att titeln avslöjar 

dåtidens namn på dagens förskola. Andra saker som vi uppmärksammat är att Emma och 

hennes kamrater på dagiset får använda tandborstar. I dagens samhälle är vi mer medvetna om 

smittoriskerna och anvisningar kommer hela tiden till förskolan. På de förskolor vi varit 

verksamma har inte några tandborstar förekommit. Emmas dagis har också en egen kokerska, 

något som vi idag inte upplever som särskilt vanligt, med hänvisning till det vi tidigare skrivit 

om smittorisk. Kråkes lillasyster Lovisa sover utomhus efter middagen. Detta är något som 

många förskolor tillämpar idag. I boken om Emma har barnen olika symboler vid sina platser 

för kläder och tandborstar, på Kråkes förskola har barnen en bild på sig själv. När vi läser om 

Kråke känner vi att den verkligen följer ett barns dag på förskolan även om den är något 

förskönad. Författaren (utbildad förskolelärare) försöker få alla barn att tänka genom alla 

pageturners. Exempelvis meningen ”Ser du vad hon har på sin bild?” (Bosson Rydell & 

Lindholm, 2007 s.12). Dessa meningar är ofta förekommande i boken. Vi tolkar det som att 

författaren har för avsikt att följa förskolans läroplan, där det står: ”Förskolan skall sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge utryck för sina 

uppfattningar” (s.12). 
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Tema: Döden 
Så var det när Olas farfar dog (Gydal, Andersson & Danielsson 1973) 
Ola är sex år och bor med sin familj i en lägenhet. Ibland är han hos sin farmor och farfar som 

bor en bit därifrån. Ola pratar mycket med farfar om hur det är att bli gammal och vad man 

gör som pensionär. Olas morfar bor på ett pensionärshem där många är sjuka. Ola uttrycker 

sin rädsla inför döden, men farfar förklarar att Ola och hans familj inte ska dö ännu då de har 

mycket kvar i livet att göra. En dag blir Olas farfar mycket sjuk och alla är mycket ledsna. Ola 

talar mycket med sin morfar om att vara sjuk och bli gammal, senare dör farfar. 

 
Deskriptiv analys 
Färgerna i boken upplevs som relativt dystra, de är inte klara men inte heller mörka. Detta är 

vad vi skulle beskriva som typiska för 1970-talet, med sina gröna soffor och orange detaljer. 

Det finns bilder på varje sida med tre undantag då det endast finns en bild på uppslaget. 

Människorna finns med på de flesta bilderna, på en del bilder syns bara människorna och på 

ett fåtal syns även miljön runt omkring. Människorna avbildas detaljrikt vilket vi kan se på 

farfars, morfars och farmors rynkiga händer och då dra slutsatsen, utifrån vår erfarenhet, att de 

är gamla. Bilderna uppfattas av mer konstnärlig karaktär då det i våra ögon är en 

akvarellmålning. Människorna är verklighetstrogna genom välarbetade detaljer såsom 

skrynkliga kläder och välarbetade ansikten. Miljön i boken är relativt obefintlig därför att den 

inte finns med på flertalet bilder Många bilder visar när Ola samtalar med sina nära, då det 

endast är en soffa eller några trappsteg med på bilden, miljön runt omkring finns inte med. 

 

I och med att boken innehåller mycket text, är det svårt att se texten i bilden, då bilden mest 

visar människor i olika positioner. Ansiktena är mycket välarbetade så vi kan tydligt se 

människornas känslor och uttryck. Boken förklarar begrepp på ett bra sätt, exempelvis när 

farfar berättar för Ola om hur det är att vara pensionär och vad döden är. Språket är inte svårt 

men det tar mycket plats i boken. I boken berättar Ola om farmor och farfars hus: ”Farmor 

och farfar bor i ett eget litet lågt hus med många träd och blommor omkring” (Gydal, 

Andersson & Danielsson, 1973 s.3). Detta är en av de få sekvenser i boken då bilden talar för 

sig själv. Det som vi kan notera är att det inte syns att det är farmor och farfars hus. I övrigt är 

det svårt att följa historien via bilderna då texten för historien framåt. Som Nikolajeva (2000) 

beskriver kan det vara svårt att se innehållet i enbart bilderna, i den här boken kan vi inte se 

att Olas farfar är just hans farfar, vi måste ha texten till hjälp.  
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När farfar blev ett spöke (Fupz Aakeson & Eriksson 2004) 
Eriks farfar har precis dött och Erik tycker att allt känns tomt. Mammas och pappas 

förklaringar om var farfar har tagit vägen efter döden, tror inte Erik på. Eriks farfar kommer 

en natt och hälsar på Erik och han förstår att farfar har blivit ett spöke. Eriks mamma och 

pappa tror inte på Erik när han berättar att farfar har varit och hälsat på. Erik har läst att man 

blir ett spöke om man inte är färdig med allt innan man dör. En natt kommer inte farfar mer, 

då vet både Erik och hans farfar att Erik aldrig kommer att glömma farfar. 

 

Deskriptiv analys 
Mycket av handlingen i boken utspelar sig på natten. Färgerna är ändå inte så mörka som man 

skulle kunna tro om en bok där många bilder skildrar natten. I övrigt innehåller boken mycket 

pastellfärger, dels på natten men mestadels dagtid. Även om det är en bok om döden så 

uttrycker inte färgerna en dysterhet eller ett obehag över detta. På varje sida i boken finns en 

eller flera bilder. När farfar och Erik tänker tillbaka på vad de har upplevt tillsammans är det 

många bilder på samma sida. Bilderna innefattar miljön runt personerna. På en bild är 

föräldrarnas sovrum avbildat och det finns vad som brukar finnas i föräldrars sovrum, som till 

exempel säng, nattduksbord, tavlor och böcker. Personernas kroppar är inte detaljerade, 

händerna har på vissa bilder onaturlig storlek och form och människornas ben är 

förhållandevis smala till övriga kroppen. Ansiktena har inte ett verklighetstroget utseende 

men är uttrycksfulla och detaljerade. Det är lätt att tro att boken skulle kunna utspela sig i 

verkligheten men samtidigt är människorna inte verkligt avbildade.  

 

Det är lätt att följa med i bilderna när texten läses men det är svårt att förstå historien genom 

att endast titta på bilderna. Ett exempel då vi inte kan se historien enbart i bilden är när Erik 

sitter i ett fönster och tittar in i ett rum, där farfar sitter mittemot. I texten står det: 

  

Till slut kom han tillbaka till sitt rum 

Där satt farfar på byrån och log.  

’Vad är det som är så roligt?’ frågade Erik lite surt.  

’Något mitt framför näsan på oss ’, sa Farfar. ’Nåt som har  med oss två att göra.’ 

’Har det?’  

’Försök att minnas’, sa Farfar. ’Allt om oss två.’.(Fupz Aakeson & Eriksson, 2004 

s.23) 
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På en bild i boken ser vi att bilden talar tydligare när Eriks farfar går igenom en vägg, där Erik 

tittar förvånat och håller en stor, svart bok i handen. Texten till bilden är: ”Erik hade en bok 

om spöken och Farfar läste att spöken kunde gå igenom väggar om de ville. ’Det ska jag 

pröva på nu’, sa Farfar och så gjorde han det” (Fupz Aakeson & Eriksson, 2004 s.6). Några 

delar av språket i boken är vad vi skulle kalla humoristiskt. Ett exempel på detta är när Erik 

berättar hur hans farfar dog: ”[…] Farfar dog plötsligt en dag på gatan av något som kallas 

hjärtslag” (Fupz Aakeson & Eriksson, 2004 s.1). I övrigt är språket lätt att förstå. 

 

Jämförande analys 
Den mest framträdande skillnaden i böckerna är att när vi kommer in i boken När farfar blev 

ett spöke har farfar redan dött. I boken om Ola dör farfar efter cirka halva berättelsen och 

första delen handlar om Olas liv tillsammans med farfar. Boken om Erik handlar också om 

Eriks liv med farfar men detta är efter att farfar har dött och då de upplever gemensamma 

minnen tillsammans. Boken om Ola är mer som en faktabok som har till syfte att tala om hur 

det är att bli äldre, att gå i pension och att närma sig livets slut. Detta säger Kåreland & 

Werkmäster (1985) är en typisk bok för 1970-talet eftersom att böcker ofta skrevs realistiska. 

Boken om Erik innehåller ett barns tankar om vad som händer efter döden, Erik funderar över 

de vuxnas förklaringar som bygger på om man blir en ängel eller om man blir till jord när 

man dör. Denna bok anser vi vara ur ett perspektiv då ett barn funderar kring vad som händer 

efter döden. Boken om Erik upplevs mer som en saga med inslag av fantasi, när farfar blir ett 

spöke och Erik är ute och går på natten. Huss (2005) skriver att vi idag är intresserade av att 

veta hur barn tänker och detta speglas i boken om Erik och hans tankar. 

 

Olas situation är mycket tragisk och vi får följa hans familj från att farfar är frisk, till att han 

ligger på sjukhus och dör. I boken berättas det öppet om hur alla gråter och hur sorgligt det är. 

Författarna har inte förskönat döden eller tagit med inslag av fantasi, det berättas på ett helt 

konkret sätt hur det är när en nära släkting går bort. Endast i början av boken om Erik får vi 

veta att familjen är ledsna över farfars bortgång. Det kan ses att boken om Erik är skriven ur 

ett barns perspektiv, som till exempel när det är farfars begravning och Erik tycker att prästen 

talar tråkigt om farfar ”Där var en präst, klädd i svart kåpa, som höll ett långt och inte särskilt 

roligt tal om farfar. ’Holger kände varmt för sin familj’, sa prästen” (Fupz Aakesnon & 

Eriksson, 2004 s.3). Den tydligaste samstämmighet vi ser i böckerna är att de båda pojkarna i 

slutet accepterar sina farfäders bortgång. Likaså ser vi en tydlig koppling mellan pojkarna då 

båda vill minnas vad farfar var för dem. Erik berättar för farfar som är ett spöke allt han minns 
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och allt de har gjort tillsammans. Ola har kvar farfar i minnet och på så vis minns han honom. 

Efter farfaderns död har Olas farmor köpt en hund,  

 

När Ola leker med hunden kommer han att tänka på en sak.  

- Du farmor, säger han. Stackars hunden, den har ju inte en farfar som du och jag.  

- Hur menar du då, säger farmor.  

- Jo, säger Ola, hunden har ju aldrig känt farfar. 

Och då kan farfar ju inte finnas i hundens tankar. (Gydal, Andersson & Danielsson, 

1973 s.28) 

 

Kåreland & Werkmäster (1985) säger att typiskt för 1970-talet var att miljön i barnlitteraturen 

ändrades och det lilla barnet avbildades nu i den stora världen med höghus av betong. Detta 

kan vi se i boken om Ola som bor tillsammans med sin familj i ett högt hus med bara några få 

träd utanför.  

 

Tema: Skilsmässa 
Mimmis Bok Hur det kändes när mamma och pappa skulle skiljas (Björk & 
Andersson, 1976) 
Boken handlar om Mimmi och hennes storasyster Sofie, Sofie misstänker att deras föräldrar 

ska skiljas eftersom de beter sig konstigt men det håller inte Mimmi med om. En kväll 

berättar mamma och pappa att de ska flytta isär och Mimmi blir ledsen och arg! Efter att tag 

förstår hon att mamma har träffat en ny man som heter Fingal och är vän till familjen. Mimmi 

blir arg och tycker inte om att vara med Fingal längre. Desto längre tid det går upptäcker 

flickorna att det inte är så farligt att ha skilda föräldrar och Mimmi och Fingal blir vänner 

igen.  

 

Deskriptiv analys 
Bilderna är till en början dystra, som exempelvis mörka färger som gestaltas i miljön genom 

svarta och gråa väggar, från att flickorna funderar på om föräldrarna ska skiljas till att 

föräldrarna berättar att det ska skiljas. Boken fortsätter sedan i en lättsammare färgskala dock 

inte i starka, klara och upplyftande färger. Bilderna karakteriseras av en färgpennans typiska 

drag. Bilderna i boken har en framträdande roll och tar upp en stor del på de flesta sidorna. 

Konturerna i bilderna är tydligt framställda och det förekommer ofta streck som markerar 

människornas rörelser. Även i denna bok har vi upptäckt att miljön inte är fullständig. Det är 

svårt att se om personerna är ute, inne, på skolgården eller hemma. Ett exempel är när Mimmi 

och Fingal ska bygga en blomlåda och hur han hjälper henne att spika. På bilden ser vi också 
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en hel del växter. Det går inte att se om de är ute eller inne, vilket kan ses som irrelevant för 

historiens innebörd, eftersom tanken vid denna sekvens är att förstå att Mimmi och Fingal 

blivit vänner. Människornas kroppar är välarbetade men ansiktena blir mindre levande, då 

ögonen saknar liv och på många bilder saknas detaljer så som tänder.  

 

Bilderna är en representation av texten, men det går inte att läsa historien enbart i bilderna. Ett 

exempel i boken då bilden är representativ för texten men inte talar för sig själv är en bild när 

Mimmi och hennes syster Sofie får reda på att deras föräldrar ska skiljas. Mamman och 

Mimmi sitter i en säng och pappan och Sofie sitter i den andra sängen. Det syns tydligt att de 

är i flickornas rum och att de är ledsna. Om vi bara tittar på bilden skulle vi kunna tro att det 

handlar om ett dödsfall eller att flickorna drömt mardrömmar.  

 

Dom kom in till oss när vi låg i våra sängar.  

Dom såg allvarliga ut. 

Sen tog dom Sofie och mej i knät, och så sa dom 

att nu måste de berätta en besvärlig sak för oss.  

- Jo förstår ni, sa dom,  

och det kändes nästan som om dom tog sats:  

- Mamma och pappa har bestämt sej för att flytta isär,  

en tid i alla fall.  

- Så då ska ni skiljas i alla fall då, sa Sofie. (Björk & Anderson, 1976 s.8) 

 

Budskapet i boken kretsar kring hur ett barn upplever en situation där föräldrarna ska skiljas 

och den skildrar också hur det kan vara att mamman träffar en ny.  Boken igenom är det 

Mimmi som berättar och för historien framåt och vi får följa hennes frustration samt känsla av 

skam över föräldrarnas skilsmässa. Boken är av en faktabokskaraktär, den beskriver hur det 

kan vara och kännas när ett barns föräldrar skiljer sig. Kåreland (2001) skriver att, 

”Författarna av dessa böcker såg som sin främsta uppgift att informera om den aktuella 

politiska och sociala verkligheten och skapa medvetenhet och solidaritet hos sina läsare” 

(s.109).  

 

 
Bo HÄR och Bo DÄR (Uddling & Kvarnström 2002) 
I den här boken får vi träffa Fia och hon är arg! Hennes föräldrar har flyttat isär och hon bor 

med sin pappa i andra hand. Här får vi följa Fia och hennes frustration över hur det är att 
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flytta runt. Det som tidigare var allas ’hemma’, där mamma nu bor kvar tycker inte Fia känns 

som hemma längre heller, alla pappas saker är borta och en del av Fias också. 

 

Deskriptiv analys 
Färgerna på bilderna upplever vi som klara och glada. Ett exempel på detta är att även om en 

av lägenheterna Fia och hennes pappa bor i beskrivs som nedgången syns inte detta i bilderna 

och dess färg. Bilderna har ungefär lika stor plats i boken som texten och på vissa sidor finns 

det mer än bara en bild. På de sidor med fler bilder finns det en bild som är central och en bild 

som är mindre. Vi upplever bilderna som mycket detaljrika och det finns många små detaljer 

samt mycket saker i bilderna som exempelvis en bild då Fia och hennes pappa är i full gång 

med att flytta in och packa upp sina saker. Där kan vi se röran bland alla saker i 

flyttkartongerna, alla möbler i rummet, tavlor på väggarna, böcker i bokhyllan, detaljer på 

tapeterna med mera. Vi anser att bilderna i böckerna påminner om klassiska 

bilderboksmålningar. När vi tänker på bilder i bilderböcker är det på det här sättet vi 

föreställer oss dem. Människorna har ett fantasilikt utseende med smala ben, krokiga näsor 

och orealistiska proportioner. Andra bilderböcker där vi kan finna liknande bilder är böckerna 

med den Vilda bebin av Barbro Lindgren och böckerna om Billy av Birgitta Stenberg. 

Ansiktsuttryck finns med och det är lätt att förstå hur personen känner, men ansiktena är inte 

verklighetstrogna.  

 

Bilden och texten i denna bok samspelar mycket bra. Vi kan utläsa att pappan och Fia flyttar 

runt mycket och det är lätt att se deras känslor inför detta. På vissa sidor i boken måste bilden 

finnas med för att historien ska förstås helt och fullt. Vid ett uppslag i boken syns på ena 

bilden hur pappan och Fia städar ur lägenheten och på den andra bilden ser vi hur de bär ut 

sina flyttkartonger och Fia lägger någonting på diskbänken innan de går.  

 

Men så säger pappa att vi städat så fint så ingen kommer 

att märka några spår av att vi bott här.  

Det gillar jag inte. Så jag lämnar kvar mitt gula lackskärp på diskbänken.  

Jag ska lämna kvar nåt på nästa ställe också. Men det 

måste vara nåt fint – så dom som flyttar in ser det! (Uddling & Kvarnström, 2002 s.3) 

 

Här kan vi tydligt se på bilderna att de städar för att sedan flytta, själva flytten framgår inte i 

texten ovan. Den framgår inte heller i den text som finns till den första bilden på uppslaget. 

Boken är humoristisk i sitt språk, Fia berättar ur sin synvinkel och använder sig också av sitt 
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språk. Ett exempel på detta är när hon beskriver att pappan har fått ont i ryggen, ”Förresten är 

det nån som skjuter ryggskott på min pappa redan första dagen när vi flyttar in, så han blir 

alldeles sned och får jätteont i ryggen” (Uddling & Kvarnström, 2002 s.13). 

 

Jämförande analys 
Det som skiljer de två böckerna mest åt är att Mimmi är ledsen över själva skilsmässan och 

Fia är ledsen över allt flyttande som blivit en effekt av separationen. Kan det vara så att barn 

idag är mer toleranta eller vana vid att många föräldrar separerar och därmed ofta upptäcker 

bieffekter av det hela, såsom att bo i andra hand och behöva flytta runt mycket? I dagens 

samhälle tror vi att detta är en situation som blir vanligare och vanligare för barn, det vill säga 

att bo i andra hand. Boken om Fia upplever vi har många humoristiska drag och vi finner 

också lite blinkningar till de vuxna. Ett exempel på detta är när Fia beskriver att mammas 

hemma inte känns som det hemma de hade förut, ”Men det luktar inte som de gjorde förut i 

Hemma. Det luktar som om mamma ska gå på fest. Hon har många salvor och flaskor med 

parfym” (Uddling & Kvarnström, 2002 s.4). Detta tolkar vi som att mamman är redo för att se 

sig om efter en ny man. Rhedin (1992) menar att bilderböcker idag också är riktade till vuxna, 

denna sekvens tycker vi är ett exempel på författarens medvetenhet om den vuxna publiken, 

eller som Nikolajeva (2000) kallar det för, en vuxen medläsare. Boken är till för barn och 

vuxna, då den ger dubbla budskap. 

 

I Boken om Mimmi låter föräldrarna Mimmi vara arg och ledsen. Den nya mannen Fingal 

bryr sig inte heller om Mimmi när hon är arg på honom för att han är den nya mannen. 

Mimmi ges tid att bearbeta skilsmässan, hon får vara arg och ledsen.  Vidare får vi också se 

hur Mimmi förnekar för sin vän Sara att hennes föräldrar ska skiljas. Detta vill alltså inte 

Mimmi dela med sina vänner. Fia däremot önskar att hon hade en vän att leka med och verkar 

inte alls vara rädd för att någon ska få veta att hennes föräldrar har separerat. Hennes problem 

blir i stället att hon inte hinner få några vänner eftersom de flyttar så ofta. Båda böckerna har 

ett allvarligt budskap och de beskriver svårigheter som kan drabba ett barn vid en skilsmässa 

eller en separation. I Mimmis bok beskrivs detta på ett allvarligare vis än i boken om Fia. Fias 

tankar skrivs rakt ut, som vi kan tro att ett barn tänker, ”Det var mycket bättre förut när vi 

bodde allihop i Hemma. – Så kan det inte bli mer säger pappa. Det måste du försöka förstå. 

Men det förstår jag inte i alla fall!” (Uddling & Kvarnström, 2002 s.5). Mimmis tankar låter 

språkmässigt mer vuxet, ”Jag har nästan glömt hur det var innan, att det kunde vara på nåt 

annat sätt än nu” (Björk & Anderson, 1976 s.21).  
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Om vi ser på dessa böcker ur ett genusperspektiv ser vi att Fia har en mycket nära relation till 

sin pappa. Mamman bor kvar i deras gamla hem och Fia flyttar runt med sin pappa. Sörenson 

(2007) påvisar att förändring i familjesituationen har skett den senaste tiden, såsom 

jämställdhet och genus. I båda dessa böcker har flickorna nära relationer till sina pappor som 

de bor tillsammans med. I boken om Fia har mamman en tillbakaträdande roll. Detta gör att 

böckerna blir lika då flickorna står närmast sin pappa, här kan vi alltså inte se någon skillnad i 

de olika tidsepokerna. Boken blir speciell för oss därför att Fia flyttar runt med sin pappa och 

inte med sin mamma, som för oss i ett ’klassiskt genusperspektiv’ (mamma lagar mat och 

pappa lagar bilen). I boken om Mimmi är det mamma som har träffat en ny och flyttar ut från 

hemmet, tillsammans med sin nya man. ”Vi behövde inte flytta. Vi bodde kvar med pappa. 

Och vi fick träffa mamma i alla fall” (Björk & Andersson, 1976 s.17). Barnen bor kvar hos 

pappan men får träffa mamman när de vill. 

  

Tema: Invandrare 
Filip blir utlänning (Geijerstam, Levander & Kvarnström, 1973) 
Filip och hans klasskamrater får en ny flicka i klassen, hon kommer från Italien och heter 

Bianca. Bianca har svårt att förstå det svenska språket. I början går allt bra men efter ett tag 

märks det att barnen blir påverkade av sina föräldrar som tycker att ’spagettifolket’ kommer 

hit och tar svenskarnas jobb. Av en slump följer Filip med Bianca hem efter skolan och de blir 

vänner. Bianca trivs inte bra i Sverige, eftersom de andra barnen retar henne i skolan, hon 

tänker rymma till Italien. Men då säger Biancas föräldrar att familjen ska åka dit på sommaren 

och Filip får följa med. Här förstår Filip hur det är att komma till ett främmande land. 

 

Deskriptiv analys 
Boken om Filip består inte av så mycket färg, det finns endast tre olika färger representerade, 

svart som till största delen används för konturer, vit som dominerar, då mycket innanför de 

svarta konturerna är ofärgat och den tredje representerade färgen är orange. Den orangea 

färgen har använts för att färglägga vissa saker som till exempel så som någons hår eller 

någons tröja. Den orangea färgen utnyttjas också för att addera detaljer i bilden som 

exempelvis blommorna på gardinerna eller maten på de vita tallrikarna. Den svarta färgen 

används också för att få fram detaljrikedomen i bilderna, på liknande vis som den orangea. 

Till exempel är mycket utav kläderna rutiga eller randiga med den svarta färgens hjälp. 

Bilderna upplevs som glada trots att de är ganska färglösa, detta beror nog på att den orangea 

färgen livar upp bilderna. Det finns många detaljer i bilderna så som noga utförda klassrums- 

och hemmiljöer. Det är ofta den orangea färgen som hjälper till att göra bilderna detaljerade. 
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Människornas ansikten är inte lika detaljrika, ögonen är endast målade med svarta prickar och 

det går inte heller att se personernas känslor i deras ansiktsuttryck. Vill vi förstå personernas 

känslor får vi se till hela människans kropp. Människornas detaljer ser inte verklighetstrogna 

ut i bilderna men människorna blir verklighetstrogna då de i sina proportioner stämmer 

överens med miljön. Miljön är det som i bilden är mest färglöst och detta gör att människorna 

blir mer verkliga än miljön. Trots att det är mycket text på varje sida så har bilderna en stor 

plats. Det finns bilder på alla sidor i boken och alla sidor har också text. Vid ett tillfälle i 

boken fortsätter bilden över ett helt uppslag och vid ett annat finns fler än en bild på sidan. 

Detta är när Filip, Bianca och hennes familj reser till Italien. I denna bild ser vi först högst 

upp hur människor stiger på en buss med en flygplansskylt bredvid. Sedan ser vi en karta över 

Sverige och en över Italien. Mitt emellan dessa finns ett flygplan följt av en linje som gör att 

vi förstår att flygplanet är på väg från Sverige till Italien. Längst ner till höger i bilden kan vi 

också se en bil full med människor. Texten till bilden lyder enligt följande, ”Äntligen ska dom 

resa till Biancas by. Dom åker buss och flygplan. I Italien kommer Biancas farbror och hämtar 

med sin bil” (Geijerstam, Levander & Kvarnström, 1973 s17). Detta är också ett bra exempel 

på när vi i bilden tydligt kan se historiens handling. På några andra bilder går det också 

mycket bra att följa handlingen i bilderna. Detta är tack vare att fler av bilderna i denna bok är 

kombinerad med text och pratbubblor. Ett exempel på detta är en bild när alla barn leker på 

skolgården förutom Bianca som står vid sidan av och ser på. I bilden finns här två pratbubblor 

som lyder, ” Bianca kan man ju inte snacka med” och ”Hon kan inte våra lekar… Och det är 

så jobbigt att förklara” (Geijerstam, Levander & Kvarnström, 1973 s. 3). I bilder utan dessa 

pratbubblor går handlingen inte att följa lika bra, alltså förstås boken bäst i texten. 

Språkbruket i boken är vardagligt, lätt, en del svåra saker förklaras, som exempelvis varför det 

kommer invandrare till Sverige och varför vissa människor inte gillar detta.  

 
Alfons och soldatpappan (Bergström, 2006) 
Alfons har fått en ny kompis som heter Hamdi. Hamdis pappa har varit soldat innan de kom 

till Sverige. Alfons och Hamdi vill mycket gärna att Hamdis pappa ska berätta om krig och 

våld men det vill inte Hamdis pappa och han säger att det är så hemskt så det inte är något att 

tala om. En dag frågar Alfons ändå om han inte kan berätta något och Hamdis pappa berättar 

en liten historia om en händelse som fick honom att kämpa vidare. 
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Deskriptiv analys 
Bilderna i boken är ljusa med inslag av exempelvis bilder tagna med kamera på popcorn och 

mattor. Mycket i boken är riktiga bilder som för oss kan höja känslan av verklighetsgraden i 

boken. Det finns bilder på varje uppslag och endast vid ett tillfälle är det två händelser på ett 

uppslag. Texten och bilden tar ungefär upp samma plats på sidan. Bildernas detaljer blir 

mycket verkliga då Bergström (2006) har lagt in riktiga fotobilder i illustrationen. Bilderna 

blir också mycket verklighetstrogna då det finns riktiga ting med på uppslagen. Barnen är inte 

proportionella därför att huvudena är så stora i jämförelse med kropparna. Hamdis pappa och 

mamma har ett helt annat utseende då deras huvuden är proportionella till kropparna. Detta är 

tydligt när de sitter och äter hemma hos Hamdi och när vi läsare får se bilder från kriget. 

Miljön syns inte mycket i bilderna, figurerna är centrerade och bakgrunden består av vit 

ofärgad yta. De inklippta fotobilderna kan vara sedda ur en annan vinkel än vad figurerna är 

ritade, ett exempel är när Hamdi står på en ’fotomatta’, eftersom att de är sedda ur olika 

vinklar ser det ut som att mattan sitter på väggen  

 

Till en början är det lätt att se texten i bilden men detta försvåras när Alfons och Hamdi leker i 

två mattor och har snigelkrig. Det är svårt att gissa sig till vad de gör. När Hamdis pappa 

berättar om kriget har Bergström (2006) gjort tankebubblor där vi får se hur det ser ut i hans 

land och på bilden ser vi en by längre bort med öken och berg runt omkring.  

 

Vi soldater försvarade småstäder och byar långt ute på landet…  

– Var det i skogen? Frågar Alfons. 

– Nä, skog finns knappt i mitt land. Det var sand och öken och berg. Vi kom till en 

by uppe i bergen.  

Inte en människa kvar - alla hade flytt till nån säkrare plats. (Bergström, 2006 s.18-

19)  

 

Texten i boken är lätt att förstå, även om temat är tungt förklarar Hamdis pappa kriget på ett 

bra sätt. Vi får höra att soldaterna hör hur ett bombplan kommer närmare och de gömmer sig 

och ligger alldeles stilla. Han berättar hur rädd han var och hur han och en liten myra stannar 

upp och tittar på varandra. Berättelsen om myran är Hamdis pappas poäng med historien. När 

bombplanen har åkt sin väg fortsätter myran att jobba med sitt bygge och detta fick Hamdis 

pappa att aldrig ge upp. När Alfons har ätit med Hamdis familj ser de att någon har förstört 

deras fotbollsmål, Hamdis pappa tar fram verktygslådan och säger att de ska bygga upp målet 
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igen, ” – Det är klart vi ska bygga, säger han. Eller vad tycker ni? Man är väl inte sämre än en 

liten MYRA?!!?” (Bergström, 2006 s.31) 

 

Jämförande analys 
Dessa böcker har i sin handling en stor skillnad. Boken om Filip handlar om att komma till ett 

nytt land men också att besöka ett främmande land. Den handlar också om människors 

fördomar angående invandring. Handlingen i Alfons beskriver barns undran över krig, 

samhällets marknadsföring av krigsleksaker och krigsfilmer samt hur krig påverkar 

människor. Båda böckerna handlar om hur barn föreställer sig ett annat land och att det ska 

vara likt deras eget land. Alfons får förklarat för sig hur Hamdis ursprungsland ser ut och Filip 

får uppleva vilka olikheter som finns i ett annat land då han är och hälsar på Biancas 

släktingar i Italien. I de båda böckerna beskrivs Hamdis och Biancas familjer som stora, med 

många familjemedlemmar och detta tycker Alfons är roligt och spännande, ”Hemma hos 

Hamdi är det roligt. Jämt kusiner och släktingar och folk på besök” (Bergström, 2006 s.15). 

Filip är till en början blyg när det är så mycket folk och när de är i Italien sover han inte själv 

som hemma, där sover han med flera i samma rum. ”Filip känner sig lite blyg först, när han 

inte förstår vad Biancas syskon säger. Och dom är så många. Filip har bara en lillasyster 

(Geijerstam, Levander & Kvarnström, 1973 s.9). 

 

Boken om Filip är informativ då läsarna får veta mycket om Italien och hur det är att leva där. 

I Alfonsboken får vi endast veta att miljön är annorlunda och att det var krig i landet. Barnen i 

de båda böckerna, Filip och Alfons, påpekar ofta familjernas olikheter, ”Till och med 

småsyskonen är stilla. Man ska be Alltings Stora Gudamakt välsigna maten. Det var nytt, 

tänker Alfons. Så där högtidligt gör inte pappa och han vid middagsbordet hemma” 

(Bergström, 2006 s.27). Böckerna tar upp barnens nyfikenhet kring vännernas 

ursprungsländer. ”På kvällen berättar Filip hur roligt det var hos Bianca och att det var så 

roligt att höra om deras by” (Geijerstam, Levander & Kvarnström, 1973 s.11). I båda 

böckerna gör författarna skillnad på att vara infödd svensk och att vara invandrare, även om 

författaren inte lägger några värderingar i detta så konstateras det att invandrarna är olika de 

infödda. Detta visas bland annat genom de tidigare exemplifieringarna om att Bianca och 

Hamdi hade stora familjer och ber bordsbön. Vidare finns också fler liknande exempel i 

böckerna, ett är när Filip tycker att maten hos Biancas farmor är annorlunda och smakar 

konstigt.  

 

30 



Genom tidigare lästa Alfonsböcker vet vi att Alfons har en nära relation till sin pappa. Alfons 

mamma är frånvarande på så vis att hon inte finns omnämnd och hon nämns inte heller i 

denna bok. Detta är enligt Nettervik (2002) ett medvetet val av Bergström då hon anser att 

barn med ensamstående pappor behöver få veta att det finns fler barn i deras situation. Hamdi 

tycks också ha en nära relation till sin pappa då dels, själva krigsfrågan kretsar kring honom 

och i fler andra delar av handlingen finns Hamdis pappa med, exempelvis när de snickrar och 

tränar fotboll. Boken om Filip kommer från förlaget Verdandis barnböcker. Westin & 

Hallberg (1985) skriver att förlaget hade ett syfte att väcka barns medvetenhet om samhället, 

därför skrev de böcker om politik och sociala problem. Boken om Filip är en bok där förlaget 

ville förmedla invandringsproblematiken till barnen på ett riktigt sätt där förskönade lögner 

lämnades därhän.   

 

Sammanfattande analys 
Syftet med uppsatsen var att se om och hur bilderböckerna har förändrats. En jämförelse har 

gjorts med speciellt utvalda bilderböcker från 1970-talet och 2000-talet. En bok från 1970-

talet har jämförts med en bok från 2000-talet inom samma tema och därefter har vi analyserat 

fram likheter och skillnader från de båda årtiondena.  

 
I våra analyser har vi hittat några likheter. Böckerna om Emma och Kråke är lika då båda 

böckerna fokuserar hur en dag på dagis går till och vi upplever inte någon förändring, därmed 

är det de böckerna som förändrats minst. I böckerna som behandlar temat skilsmässa har vi 

funnit likheter i pappans relation till barnen. Mimmi och Fia bor båda hos sina pappor och i 

ett genusperspektiv är det inget ovanligt idag. Kanske var det inte heller något ovanligt på 

1970-talet. Enligt Toijer-Nilsson blev barnlitteraturen mer jämställd på 1970-talet, då 

feministerna började skriva barnlitteratur.  

 

Därefter har vi uppmärksammat att böckerna skiljer sig från varandra på många olika sätt. 

Utifrån analyserna av våra böcker har vi uppmärksammat att dagens böcker, trots sina tunga 

ämnen, generellt är mer humoristiska. Vi har också i böckerna från 2000-talet sett mer 

blinkningar till vuxna och sådana blinkningar kan ses genom att vi skrattar åt Eriks allvarliga 

tankar om hans farfar som är död, ”Vi kan nog inte få Farfar att sluta upp med att vara spöke” 

(Fupz Aakeson & Eriksson, 2004 s.21). Den boken från 2000-talet som avviker mest från de 

övriga är boken om Kråke, där barnens tankar och känslor inte syns tydligt och den är 

informativ på så vis att den visar hur en dag på förskolan går till. Som vi tidigare nämnt menar 
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Kåreland & Werkmäster (1985) att böckerna på 1970-talet skrevs med en ton av realism. Vi 

upplever att alla bilderböcker i vår studie från 1970-talet motsvara detta. Det fokuseras inte 

mycket på barns tankar, det fokuseras på att barnen ska lära sig något när de läser böckerna. 

Kåreland (2001) menar, som vi tidigare nämnt att böcker på 1970-talet gjordes med en 

faktamässig karaktär och detta synliggörs i bilderböckerna vi behandlat från denna tid. 

 

Bilderböckerna från 1970-talet upplever vi är faktamässigt inriktade. Boken om Mimmi 

handlar om hur deras föräldrar först berättar att de ska skiljas och sedan hur skilsmässan går 

till samt var barnen ska bo och hur Mimmis mamma flyttar ihop med sin nya man. Den 

innehåller processen med hur en skilsmässa går till. Boken om Ola har dödsfallet i fokus, 

farfar bli sjuk och hamnar på sjukhus, han dör och familjen sörjer. När Emma börjar på dagis 

får vi följa hennes dag och se hur miljön på ett dagis ser ut, detta anser vi också vara inriktat 

på fakta. I slutet på boken om Filip finns det ett uppslag där författarna uppmanar vuxna att 

skaffa sig kunskap, ta del av fakta kring invandrare, såsom varifrån de kommer, var i Sverige 

de bor, varför de kommer hit och hur många invandrare det finns i Sverige. Alfons vill veta 

hur ett krig är. Han vet via TV och filmer hur robotar krigar och förstör och att de goda alltid 

vinner. Han vill veta hur det är på riktigt, Hamdis pappa talar om att de goda inte alltid vinner 

och att det är så fruktansvärt att man inte vill tala om det. Här får Alfons inte reda på någon 

konkret fakta såsom Filip får, det ska noteras att böckerna har olika fokus i handlingen. I 

boken När Farfar blev ett spöke (Fupz Aakeson & Eriksoon, 2004) om Erik och Bo Här och 

Bo Där (Uddling & Kvarnström, 2002) om Fia är många känslor inblandade. Vi får veta 

mycket om hur dessa två barn känner och tänker kring händelserna i böckerna. Böckerna är 

lika därför att barnens tankar är i fokus och att författarna beskriver hur barn uppfattar en viss 

situation. Det författarna vill synliggöra, enligt vår uppfattning, är vad de antar att Erik och 

Fia tänker och vad barn kan tänka i allmänhet. 

 

Bilderna i böckerna på 2000-talet, frånsett Alfons, är på ett sätt mer färgrika och ordentligt 

ifyllda samt har större färgvariation. Färgerna i dessa böcker är klarare än 1970-talets som är 

mer trista och har en känsla av dassighet som genomsyrar alla färger. I böcker som troligen är 

tänkta för yngre barn, Emmas första dag på dagis (Wolde, 1976) och Kråkes förskola (Bosson 

Rydell & Lindholm, 2007) är det lättare att följa handlingen i bilderna, då böckerna innehåller 

mindre text. Vi har inte sett några märkbara skillnader eller likheter i bilderna utöver det vi 

tidigare nämnt. 
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Slutdiskussion 
Under arbetets gång har vi blivit förvånade då vi har upptäckt att dagens bilderböcker inte är 

öppna för tunga, besvärande teman som vi trodde till en början. När vi sökte efter 

bilderböcker om alkoholism, hittade vi bara en bok som behandlar detta ämne, Trollpappan 

(Torudd, 2005). Boken behandlar inte alkoholismen direkt utan den finns med i bakgrunden 

och vi kan ana att det förekommer. Från 1970-talet fann vi ingen bok inom detta 

ämnesområde. Vi fann inte heller någon bok från denna tid som tar upp och behandlar 

homosexualitet. Från 2000-talet fann vi en bok, Lill-Zlatan och morbror raring (Lindenbaum, 

2006), där homosexualiteten inte är uttalad, utan vi får själva tolka situationen, på liknande vis 

som läsaren själv får tolka historien i Trollpappan (Torudd, 2005). Från 1999 fann vi en bok 

där homosexualiteten är uttalad, Malins mamma gifter sig med Lisa (Lundborg & Tollerup-

Grkovic, 1999). I efterordet till boken beskriver författaren vikten av att ta upp ämnet i en 

bilderbok då denna familjesituation blir vanligare och vanligare för barn i dagens samhälle. 

 

Något vi funderat mycket över är varför det inte finns fler bilderböcker idag som behandlar 

tyngre ämnen såsom döden och invandring. Vi upplever att de samtida bilderböckerna är 

skrivna på ett humoristiskt sätt och gör sedan ett antagande om att det skulle vara lättare att 

behandla dessa tunga ämnen med dagens humor. Båda bilderböckerna som finns 

representerade för tema döden i vår studie tycker vi är bra men på olika vis. Boken om Ola 

ger barnen bra och konkret fakta om hur det är att bli gammal och skulle kunna passa att läsa 

för barn idag och därigenom skapa förståelse kring döden. Boken om Erik och hans 

bortgångna farfar innehåller humor som vi tidigare nämnt som ett mönster i den samtida 

bilderboken. Därför tycker vi att den skulle passa bra för ett barn att höra efter en tragisk 

händelse, då den trots sin humor har en viktig poäng i slutet. Efter denna studie upplever vi att 

nutidens bilderböcker är mer lättsamma och humoristiska i sin beskrivning av olika händelser 

än vad 1970-talets bilderböcker är. Många av 1970-talets böcker är idag kasserade, detta 

tycker vi är tråkigt då båda typer av bilderböcker är relevanta att använda då de visar 

händelser ur olika perspektiv. Barn är som alla andra människor, olika och därför behövs 

olika typer av bilderböcker för att nå tillfredsställelse hos alla. 

 

Barnen i dagens samhälle har tillgång till många olika medier med information på olika sätt. 

Film och TV är vanligare än litteratur. Många barn har sett Astrid Lindgrens filmer på TV 

men inte läst böckerna (Norberg, 2001). Kåreland (2001) säger att barn idag kanske är i behov 

av mer spänning då de hela tiden kommer i kontakt med TV, dator och tecknat. Huss (2005) 
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menar att vi i dagens samhälle är intresserade av att veta hur barn tänker, detta kan vi ta del av 

i bland annat radioprogram där vuxna ställer frågor till barn. Huss beskriver att barn är 

radikalt tänkande människor, detta exemplifieras med en fråga i ett radioprogram, en mamma 

ställer en fråga hur hon ska få sitt barn att sluta spela så mycket dator, barnen i panelen tycker 

att mamman ska slänga ut datorn och ta bort Internet. 

 

När vi har gjort våra sökningar efter bilderböcker har många träffar varit på böcker med 

danskt ursprung, bland dessa kan nämnas ovanstående, Trollpappan (Torudd, 2005) och 

Malins mamma gifter sig med Lisa (Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999). Tidigare i 

uppsatsen har vi nämnt att influenser, som förändrare bilderboken kom från Danmark till 

Sverige på 1940-talet (Fricke, 1998). Detta tolkar vi som att Danmark fortfarande inspirerar 

svenska förlag att inte vara rädda för förändring inom barnlitteraturen. Detta skulle kunna leda 

till en ny studie, för att ta reda på om vårt antagande stämmer, hur och om den danska 

barnlitteraturen inspirerar den svenska barnlitteraturen?    

 

Genom denna process som uppsatsen inneburit har vi kunnat konstatera att bilderboken har 

låg status i samhället. Detta har vi kunnat konstatera genom att Ludvigsson (2008) skriver att 

1984 kom ett pris till minne av Selma Lagerlöf, detta pris har under sina 24 år endast delats ut 

till två barnboksförfattare, Astrid Lindgren och Barbro Lindgren. Fritiof Nilsson Piraten-priset 

har aldrig gått till en barnboksförfattare och Astrid Lindgren-priset, som ges ut av De Nio har 

endast en gång gått till en barnboksförfattare (Ludvigsson, 2008). Detta är något vi erfarit 

själva då Campus Norrköpings bibliotek inte tillhandahåller fjärrlån på bilderböcker. Vi 

tycker att detta är som att barn inte tas på allvar då litteratur för barn inte gör det, som att det 

är mindre viktigt, barnen är vår framtid! 
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