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Abstract 

This study analyses five different picture books from the last few decades. The aim of 

the analysis was to investigate how relations between children and adults are presented 

in the picture books. One way to achieve this has been to focus on the adults’ presence 

or absence in the narrative, and also what kind of authority the adult(s) can have in the 

action and how it can affect relations between children and adults. The idea is that this 

degree project can be adapted for practical use in school. It is hoped that teachers will 

receive inspiration for how they can work on the topic of relations between children and 

adults with the aid of picture books. 

A literary analysis which embraces the interplay between text and image, and with 

a focus on the different characters, has been used to analyse the picture books. The 

analysis shows that the absence and presence of the adults is depicted in different ways 

and can be divided into different groups: always absent, partly absent, physically 

present but absent in mind, and present. Another finding is that, in three of the five 

books, some adult character is portrayed as an authority, and this too affects how 

relations between the children and the adults are depicted. 
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1 Inledning 

Skolan är en plats där barn med olika kulturer, bakgrunder och hemförhållanden möts.  

Därför är det viktigt att  skolan ständigt arbetar med värdegrund, normer, värden och 

elevers förmåga att förstå andra människor. I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet tas detta specifikt upp eftersom det står att skolan har 

som mål att varje elev ska utveckla sin förmåga att sätta sig in i och bilda en förståelse 

för andra människors livssituation (Skolverket 2011:12). För att eleverna ska utveckla 

denna förmåga kan det vara till fördel att diskutera barns olika hemsituationer och 

relationer mellan barn och vuxna. Därför fokuserar denna uppsats på relationer mellan 

barn och vuxna i bilderböcker.  

Bilderboken är en bok som alla barn kan förstå även om de inte talar det språk 

som texten är skriven på eller om de inte har knäckt läskoden ännu (Edwards 2008:11). 

Allt går inte ta del av eftersom texten kan beskriva specifika detaljer som inte går att 

visa med en bild men en helhetsbild av handlingen kan ändå skapas.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur relationen mellan barn och vuxna 

framställs i ett antal bilderböcker från 1980-talet fram till 2010-talet. Ett sätt att 

undersöka relationer mellan barn och vuxna är att undersöka de vuxnas närvaro 

respektive frånvaro. Som ett led i detta vill jag också undersöka vilken slags auktoritet 

de vuxna har och hur de vuxnas auktoritet kan påverka relationen. Utifrån syftet ställs 

följande frågeställningar:   

 Hur kan frånvarande och närvarande vuxna gestaltas i bilderböcker?  

 Hur kan vuxna karaktärers auktoritet påverka relationen mellan barn och 

vuxna i bilderböcker?    

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras inledningsvis forskning och facklitteratur som behandlar 

relationen mellan barn och vuxna i barnlitteratur. Vidare beskrivs de teoretiska 

utgångspunkterna. Här kommer ett sociokulturellt synsätt på böckers användning i 

arbete med barn att introduceras. Begreppen bilderbok, närvarande och frånvarande 
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vuxna, auktoritet och fokalisering definieras eftersom de används genomgående i 

analysen av bilderböckerna. 

2.1 Tidigare forskning  

Enligt Maria Nikolajeva (2004:16) framställs relationen mellan barn och vuxna i 

barnlitteratur ofta så som den är i verkligheten. Barn beskrivs ofta som beroende av 

vuxna. Nikolajeva menar att beroendeförhållanden syns tydligt i barnlitteratur; barnen 

förväntas till exempel lyda alla regler som de vuxna ställer upp. Ibland tillåts däremot 

barnen i barnlitteraturen att lämna den vuxnes trygga tillvaro: ”Barn i vårt samhälle är 

förtryckta och maktlösa, men paradoxalt nog tillåts barnen, i skönlitteratur skriven av 

vuxna, till de unga läsarnas upplysning och nöje, vara starka, rika, mäktiga och 

oberoende, fast enbart på vissa villkor och under begränsad tid” (Nikolajeva 2004:18). 

Nikolajeva menar att barnen i böckerna trots stunden av frihet sedan måste återvända till 

de vuxna, eftersom de har bestämt villkor och tider.   

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005:138) framhåller att samtidens 

barnböcker mer och mer behandlar barn som klarar sig själva utan varken någon 

speciell relation till de vuxna eller någon hjälp från dem. De vuxna, till exempel 

föräldrarna, finns allt oftare med som bifigurer i böckerna.  

Antalet svenska bilderböcker som beskriver problematiska relationer mellan barn 

och vuxna är få, men det finns trots allt några svenska bilderboksförfattare som på något 

vis har behandlat sådana relationer i bilderböcker (Hermansson 2014:21). Pija 

Lindenbaums bok När Åkes mamma glömde bort (2007) är ett exempel, i vilken 

Lindenbaum skriver om en pojke vars mamma slutar ta sitt ansvar som förälder så att 

pojken istället får ta hand om henne. I övriga Skandinavien finns det fler författare som 

behandlar problematiska relationer i form av misshandel och barnadråp. Svein Nylund, 

Gro Dahle, Dorte Karrebæk och Oscar K är exempel på dessa författare (Hermansson 

2014:21). 

En historisk tillbakablick på hur relationen mellan barn och vuxna har framställts i 

barnlitteratur tidigare är nödvändig för att förstå hur auktoriteten har skiftat i 

barnlitteraturen genom tiderna. Kristina Hermansson (2014) beskriver hur gestaltningen 

av relationen mellan barn och vuxna har förändrats i barnlitteraturen. Före 1900-talet 

gestaltades relationen mellan barn och vuxna vanligen som den verkligen såg ut; barnen 

skulle arbeta och hjälpa till och de vuxna var auktoriteter. De vuxna utövade makt 
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genom att bestämma över barnen och fatta alla beslut, även de beslut som berörde 

barnen (Hermansson 2014:22).  

Under 1900-talets början förändrades synen på barn. Vygotskij och Montessori 

förde fram teorier om barns olika kapaciteter. De menade att barnen var individer med 

känslor och förmåga att fatta beslut, precis som de vuxna. Efter andra världskriget fick 

modernismen genomslag i barnlitteraturen, vilket bidrog till att gestaltningen av 

relationen mellan barn och vuxna i barnlitteraturen förändrades ytterligare. Efter andra 

världskriget framställdes barnen som självständiga och mindre beroende av de vuxna.  

Ett exempel på ett sådant barn i barnlitteraturen är Pippi Långstrump (Kåreland 

2013:23). I samband med Pippis och andra självständiga barnkaraktärers debut i 

barnlitteraturen uppkom begreppet ”det kompetenta barnet” (Hermansson 2014:22). 

Kåreland (2013) förklarar begreppet kompetenta barn på följande sätt:  

Under senare tid har det talats mycket om det kompetenta barnet, både i pedagogisk och 

social debatt och inom barnlitteraturforskningen. Begreppet syftar på barn som själva är 

sociala aktörer, inte enbart styrda av vuxenvärlden. De är inte bara objekt för samhällets och 

de vuxnas påverkan, de agerar också som subjekt och kan själva utöva påverkan. (Kåreland 

2013:26) 

 

Kåreland menar att synen på det kompetenta barnet avspeglas i hur relationen mellan 

barn och vuxna framställs i barnlitteraturen. Till skillnad från tidigare kunde barnen nu 

sätta sig emot de vuxnas regler, och de vuxna var inte längre en självklar auktoritet i 

litteraturen.   

Under 1990-talet skedde ännu en förändring som bidrog till att framställningen av 

relationen mellan barn och vuxna i barnlitteratur tog en ny riktning. Familjeterapeuten 

Jesper Juul gav ut boken Dit kompetente barn. På vej mod et nyt værdigrundlag for 

familien (1995). Boken bidrog till att ytterligare ett nytt begrepp uppkom, ”den 

inkompetenta föräldern” eller ”de inkompetenta vuxna” (Hermansson 2014:22). Detta 

innebar att relationen mellan barn och vuxna i barnlitteraturen nu började framställas på 

sådant vis att de vuxnas brister framkom i böckerna (Hermansson 2014:22, Kåreland 

2013:26). Begreppet de inkompetenta vuxna är relevant för denna studie eftersom det är 

ett fenomen som kan påverka relationen mellan barn och vuxna I några av 

bilderböckerna går det skönja att de vuxna karaktärernas brister framkommer. 

I analysen kommer vuxnas frånvaro och närvaro att diskuteras. Denna 

problematik har tidigare behandlats av Magnus Öhrn (2008:144), Ann Boglind och 

Anna Nordenstam (2010:119). Enligt nämnda författare kan en vuxen karaktär finnas på 

plats fysiskt men ändå vara frånvarande på grund av att den inte är närvarande i tankar 
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och beteende. Det kan bidra till svårigheter att skapa goda relationer. En vuxen person 

kan däremot också vara närvarande i barnets tankar men inte fysiskt närvarande. 

Närvaro och frånvaro kan alltså påverka relationer mellan barn och vuxna i 

barnlitteratur på olika sätt.  

Boglind och Nordenstam (2010:119) skriver också att frånvarande vuxna och 

liknande situationer är sådant som vuxna läsare uppmärksammar mer än vad barn gör. 

Som exempel nämner de Alfons Åbergs mamma som aldrig omnämns i böckerna och 

därmed är frånvarande. Detta är något som vuxna funderar på i större utsträckning än 

barn.  

Synvinkelhantering kan användas för att avgöra vems perspektiv läsaren får ta del 

av i en bok. En analys av perspektiv kan på så sätt vara ett hjälpmedel för att få mer 

information om de relationer som behandlas i boken. Ulla Rhedin (2001:198) har 

undersökt perspektivskiften i barnböcker. I ett exempel använder hon sig av Maurice 

Sendaks bok Till vildingarnas land (1976). Rhedin skriver att relationen mellan barn 

och vuxna kan tolkas ur ett vuxenperspektiv respektive ett barnperspektiv. I Till 

vildingarnas land straffas pojken av mamman genom att skickas upp till sitt rum. 

Rhedin (2001:198) skriver att ett barn antagligen uppfattar detta som elakt och orättvist 

medan en vuxen troligtvis tolkar straffet som en nödvändighet, exempelvis i 

uppfostranssyfte. Hur relationen mellan barn och vuxna i barnlitteraturen framställs kan 

med andra ord tolkas olika beroende på vem som läser boken. Kåreland (2013:20) tar 

också upp det som Rhedin (2001) beskriver men hon använder begreppet ”dubbel 

adress” som syftar på att texten i en barnbok ofta tilltalar både barn och vuxna, men på 

olika nivåer. Detta menar hon uppstår eftersom barnlitteraturen är skriven av vuxna men 

avsedd för barn.  

Kåreland (2013) gör precis som Hermansson (2014) en kort återblick på hur 

framställandet av relationen mellan barn och vuxna har gestaltats i barnlitteraturen och i 

återblicken använder hon begreppen kravpedagogik och behovspedagogik. Kåreland 

(2013:21) förklarar att relationen mellan barn och vuxna förr präglades av en 

kravpedagogik som innebar att de vuxna ställde många krav på sina barn. Detta 

avspeglas i den äldre barnlitteraturen när barnen ska lyssna på de vuxnas krav och regler 

och den vuxne gestaltas som en auktoritet. I senare barnlitteratur kan däremot 

behovspedagogik märkas, och det innebär att barnen nu istället hamnar i centrum och 

barnens behov avgör hur relationen mellan barnen och vuxna framställs.  
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Enligt Boglind och Nordenstam (2011:112) är det vanligt att relationer i 

barnböcker tydliggörs genom bilder. Arga och onda personer gestaltas ofta i mörka 

färger, och fara brukar visas med röda nyanser medan glada och lyckliga personer ofta 

färgläggs i ljusa och lätta färger (Boglind och Nordenstam 2011:112). Hermansson 

(2014:23) stödjer också argumentet om att bilderna i en bilderbok kan användas för att 

stärka intrycket av relationer. Hon använder bilderboken Den Arge som exempel. Hon 

beskriver att pappan förvandlas visuellt i takt med att hans humör ändras. Pappan blir 

stor och lång och färgläggs med mörka färger. Sonen hukar i ett hörn med armarna över 

huvudet och han ser ännu mindre ut i jämförelse med sin pappa. Genom att laborera 

med storleksförhållanden och färger i bilderna på det här viset kan man understryka 

maktrelationen mellan barn och vuxen.  

2.2 Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter 

Nedan ges definitioner av begreppen bilderbok, närvarande och frånvarande vuxna,  

auktoritet och fokalisering. Sedan följer den teoretiska utgångspunkt som föreligger 

studien.  

2.2.1 Bilderbok 

Eftersom analysen utgår från bilderböcker är det relevant att sammanfattat redogöra för 

denna berättarform, som innebär att text och bild tillsammans eller växelvis driver 

handlingen framåt. Bilderna är alltså bärande för handlingen och bokens budskap. Det 

innebär att min analys tar hänsyn till båda medierna.  

För att skapa en inblick i vad som menas med begreppet bilderbok har Rhedins 

definition från hennes avhandling Bilderboken: På väg mot en teori (2001) använts: 

”Med ´bilderbok´ avses i denna inledande fas en bok av begränsat omfång som i 

skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av text och bilder, så att 

det förekommer minst en bild per uppslag” (Rhedin 2001:17). De böcker som 

analyseras i föreliggande uppsats uppfyller de kriterier som definitionen beskriver.  

2.2.2 Närvarande och frånvarande vuxna 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2003) tar upp olika aspekter som de 

menar är viktiga för en god relation mellan barn och vuxna. Enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003:71) är det viktigt att de vuxna är närvarande för sina 

barn och att barnen bemöts med samma respekt som de vuxna, och det ska finnas en 

tillit mellan dem. De nämner också att de vuxnas positiva förväntningar på att barnen 
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kan ta sig an saker med hjälp och stöttning av närvarande vuxna är viktiga för en 

fungerande relation. Det är också betydelsefullt att barn får vara delaktiga och får ha 

inflytande över sådant som berör dem. De menar att barn har inflytande om de själva 

anser att de vuxna uppmärksammar deras olika intressen, förstår deras avsikter och 

deras sätt att tänka (2003:72). 

2.2.3 Auktoritet 

En beskrivning av vad som menas med auktoritet i den här studien är också relevant, 

eftersom en av frågeställningarna berör detta ämne. För att ett barn ska känna sig 

delaktigt, tryggt och känna att det har rätt till inflytande krävs det även att den vuxne i 

barnets närhet ser sig som en jämlike med barnet. Vuxna människor med auktoritet ser 

sig alltså inte som jämlikar med barnen och de låter dem inte vara delaktiga eller 

inflytelserika. Med andra ord utgör de en övermakt med auktoritet om de behandlar barn 

på det viset (Pramling Samuelsson och Sheridan 2003:74).  

 

2.2.4 Fokalisering 

Som komplement till karaktärsanalysen undersöker jag fokalisering, dock inte lika 

ingående som karaktärsanalysen.  Jag har undersökt fokalisering eller berättarperspektiv 

för att få mer förståelse om relationen mellan personerna i böckerna. Begreppet 

fokalisering har valts framför termen berättarperspektiv eftersom berättarperspektivet 

inte tar hänsyn till att berättande och synvinkel kan vara olika saker (Heith 2006:192).  

Enligt Anne Heith skiljer  litteraturteoretikern Gérard Genette på berättande och 

synvinkel genom att avgöra vem som har ordet i berättelsen, den personen som talar är 

berättaren. En berättare kan däremot berätta om en annan karaktärs känslor och 

sinnesintryck, även kallat förnimmelser. Den karaktär vars förnimmelser berättas genom 

berättaren kallas för fokalisator. Det är alltså av stor vikt att skilja på berättare och 

fokalisator eftersom berättaren inte alltid är den som innehar de förnimmelser som 

berättas. För att avgöra vem som är berättare kan den som läser ställa sig frågan: ”Vem 

är det som talar?” och för att avgöra vem som är fokalisatorn bör frågan: ”Vem 

förnimmer?” ställas (2006:192).  

Begreppet förnimmelse bör användas istället för begreppet synvinkel eftersom 

fokalisering handlar om mer än syn. Exempelvis är en fokalisators hörsel och känsel 

andra sinnestillstånd som kan beskrivas av en berättare och därför är begreppet 

förnimmelser mer passande än begreppet synvinkel (2006:193).  
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Det finns också exempel på berättelser där berättaren och fokalisatorn är samma 

person och det kan leda till både positiva och negativa konsekvenser. Om berättaren  

också är fokalisatorn kan det bidra till att den som läser berättelsen kommer berättaren 

närmre men det kan också leda till att berättaren framställs som opålitlig eftersom hen 

skildrar sin egen uppfattning (2006:194). Det är också relevant att vara medveten om att 

berättaren inte behöver vara en av karaktärerna i berättelsen. Ibland presenteras 

berättelsen i tredje person och då framkommer det inte alltid vem som är berättaren 

(2006:188). 

 

2.2.5 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

Eftersom förhoppningen är att studien i förlängningen ska kunna användas i ett 

klassrum för att lärare och elever ska kunna diskutera och kommunicera om olika 

familjesituationer och värderingar föll valet på en teoretisk utgångspunkt som utgår från 

att lärande sker i sociala sammanhang. Det sociokulturella perspektivet kommer därför 

att tas upp i detta avsnitt.  

Lev S Vygotskij (2001: 388 f) skriver att det sociokulturella perspektivet har som 

utgångspunkt att flytta fokus från vad eller i vilken mängd människor lär sig saker. 

Istället betonas de olika sätt som vi lär oss på och hur de hänger samman med sociala 

och kulturella sammanhang. Vidare menar Vygotskij (2001:392) att det är felaktigt att 

se lärande och det sociala sammanhanget som två olika faktorer som arbetar fritt utan 

varandra och med endast ett yttre samband. Enligt författaren misslyckas 

undersökningar där lärande och sociala sammanhang anses som oberoende av varandra. 

Istället måste dessa faktorer ses som beroende och sammanvävda av och  med varandra 

för att de ska ge mest fruktbara resultat. Om detta synsätt nyttjas framkommer också att 

människor lär sig tillsammans med andra människor genom interaktion (2001:392).  

Vygotskij (2001:399 ff.) för fram ytterligare en teori om sambandet mellan 

lärande och sociala sammanhang. Han menar att vi människor utvecklar vårt språk 

innan vi utvecklar vårt tänkande och därför kan språket ses som ett hjälpmedel i vårt 

lärande. I takt med att ett barn växer utvecklas också språket. Från början använder 

barnet språket endast för att kommunicera med andra människor men i sinom tid 

utvecklas också ett inre språk som skapar ett utvecklat tänkande hos barnet. Vygotskij 

(2001:399 ff.) menar att den här utvecklingen av språket är anledningen till att sociala 

sammanhang och interaktion med andra människor är viktigt för att vi människor ska 

lära oss saker genom kommunikation och reflektion.  
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Roger Säljö som också skriver om det sociokulturella perspektivet skriver att 

texter av olika slag tillsammans med kommunikation om det som har lästs kan bidra till 

att människor breddar sina perspektiv när de får ta del av den nya ”värld” och de 

värderingar som texten belyser. Text i kombination med kommunikation kan även 

utveckla mycket mer än människors intellektuella sidor, det utvecklar också de sociala 

och emotionella sidorna hos dem (Säljö 2005:187). Med detta i åtanke kan bilderböcker 

och det sociala sammanhang som det sociokulturella perspektivet förespråkar, i form av 

samtal och interaktion, fungera som hjälpmedel för samtal med elever om relationer och 

andra människors livssituationer. 

3 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras studiens analysmetod och material. Karaktärs-analys 

används för att granska böckernas karaktärer och deras utseende och beteenden. I 

analysen behandlas även begreppet fokalisering. I detta avsnitt redovisas även de urval 

och avgränsningar som har gjorts. Kapitlet tar även upp metod- och materialkritik.  

3.1 Analysmetod 

Analysen har gjorts med hjälp av analysbegrepp hämtade från Nikolajeva (2000). I 

analysen har jag fokuserat på att beskriva böckernas huvudkaraktärer. Med andra ord 

har jag gjort en karaktärsanalys. Som tidigare nämnts kompletteras karaktärsanalysen 

med fokalisering.    

Beskrivning av karaktärerna sker genom yttre beskrivningar som utseende och 

inre psykologiska beskrivningar av egenskaper, handlingar och reaktioner (Nikolajeva 

2000:139).  

Bilderna i en bilderbok passar bra för att göra en yttre beskrivning av karaktärerna 

eftersom bilderna för det mesta visar deras utseende, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Text passar däremot bättre om karaktärernas personliga egenskaper ska analyseras, till 

exempel svartsjuka och mod. För att analysera karaktärers handlingar och reaktioner 

kan med fördel både bild och ord användas, dels separata, dels som komplement till 

varandra (Nikolajeva 2000:140), och därför har jag valt att analysera båda medierna. 

Gunnarsson (2012:31) argumenterar för att bilderna i bilderböcker däremot inte ska 

generaliseras som endast en avbildning av något i boken utan bilderna kan visa sådant 

som inte texten berättar. Det kan också ha betydelse om bilderböcker ska analyseras. 
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Jag kommer således granska bilderna för att se om de kan beskriva något om 

relationerna utöver det som texten berättar.  

 Nikolajeva (2000:141) skriver att bilder i bilderböcker är ett funktionellt redskap 

för att analysera karaktärernas relation till varandra: 

Naturligtvis har bilder också en överlägsen förmåga att visa personernas position i rummet 

och särskilt de inbördes positionerna mellan två eller flera personer, vilket ofta avspeglar 

deras psykologiska relationer och maktpositioner. Personernas relativa storlek och deras 

placering på uppslaget (högt – lågt, höger – vänster) återger deras attityd till andra personer, 

en permanent psykologisk egenskap eller temporärt sinnestillstånd. (Nikolajeva 2000:141) 

 

Ovanstående citat lyfts fram eftersom det beskriver hur karaktärsanalys kan användas 

för att beskriva relationen mellan karaktärer i bilderböckerna. Däremot skriver 

Nikolajeva (2000:143) att det inte endast med bilder går att säkerställa relationer som 

till exempel föräldraskap. Sådana slutsatser kräver ord och meningar som förklarar om 

karaktärerna är släkt eller bekanta med varandra på annat vis.  

 

3.3.1 Metodkritik 

Jag är medveten om att analysen kanske hade gett ett annat resultat om jag inte hade valt 

bilderböcker. Då kunde karaktärsanalysen ha blivit mer utförlig och kunnat bidra mer 

till diskussionen om relationen mellan barn och vuxna. Nikolajeva (2000:139) skriver 

att möjligheterna för att göra karaktärsanalys av bilderböcker både kan bli bredare men 

också mer avgränsade, eftersom bild och text beskriver fenomen olika bra. Det kan till 

exempel uppstå problem i karaktärsanalysen om analysen görs av en bok där bild och 

text inte stämmer överens med varandra utan säger olika saker (Nikolajeva 2000:139–

140). I det material jag har undersökt förekommer dock inga sådana fall.  

Eftersom bilderböcker ofta är relativt korta blir gestaltningarna av karaktärerna 

också korta och begränsade. Därför blir det sällan en fördjupning i gestaltningen av 

karaktärerna. Bilderböckernas fokus ligger främst på handlingen och inte på 

gestaltningen av karaktärerna, vilket kan leda till att karaktärerna i bilderböckerna 

framstår som ”platta”. Dessa aspekter kan ses som begränsningar i en karaktärsanalys 

(Nikolajeva 2000:142).  

Trots den kritik som kan ställas emot karaktärsanalysen i förhållande till 

bilderböcker så valde jag denna analysmetod eftersom den fokuserar på karaktärerna 

och mitt syfte är att undersöka karaktärerna och relationen mellan dem. För att få 

kunskap om hur relationen ser ut mellan karaktärer måste jag studera dem noggrant och 

det kan göras med hjälp av en analysmetod som analyserar just karaktärerna.  
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3.2 Material 

De bilderböcker som analyseras är följande: Den Arge (2003) av Gro Dahle och Svein 

Nyhus, Kvällen när pappa lekte (2004) av Ulf Stark och Mati Lepp, Nu bor pappa på 

Hantverkargatan (1989) av Nele Maar och Verena Ballhaus, Den vilda bebiresan 

(1982) av Barbro Lindgren och Eva Eriksson samt Skratta lagom! sa pappa Åberg 

(2012) av Gunilla Bergström.  

 

3.2.1  Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Insamlingen av bilderböcker gjordes med hjälp av egen erfarenhet av barnböcker och 

med hjälp av bibliotekarier på bibliotekets barnavdelning. Jag valde de fem olika 

bilderböckerna eftersom de behandlar situationer där den vuxnes roll påverkar 

relationen med barnet i någon riktning, antingen positivt eller negativt. De handlar 

bland annat om ensamstående föräldrar, bestämmande föräldrar, våld i hemmet och 

skilsmässor. 

Valet av barnlitteratur blev bilderbok eftersom den genren är bra att använda sig 

av om en lärare vill prata med elever om olika känslor, sinnestämningar och 

värderingar; bilderna i böckerna kan visa känslor på ett sätt som text inte kan förmedla 

(Nikolajeva 2008:72 & Edwards 2008:22).  

Det kan väckas frågor om varför jag har valt att inte ha genus som en infallsvinkel 

eftersom genus kan påverka relationer. Genus valdes bort som infallsvinkel eftersom det 

är ett stort tema som skulle kräva en hel studie som undersöker relationen mellan barn 

och vuxna med enbart fokus på detta. Eftersom analysmetoden har fokus på text och 

bild ryms inte heller något ytterligare perspektiv. Studien kunde även blivit allt för yvig 

och vid om ytterligare en faktor lagts till.  

I bakgrunden nämndes att det finns en handfull bilderboksförfattare i 

Skandinavien som behandlar problematiska relationer mellan barn och vuxna. Jag valde 

att bara behandla ett av dessa författares verk, Den arge (2003) av Svein Nylund och 

Gro Dahle. Jag valde endast en bok av dessa författare eftersom den här sortens böcker 

ännu är relativt sällsynta och är därför inte den sortens böcker som elever i de lägre 

åldrarna vanligtvis möter.  

 

3.2.2 Materialkritik 

Några av böckerna kanske inte tycks passa till ämnet ”relation mellan barn och vuxna” 

eftersom fokus i böckerna inte ligger på att lyfta fram relationerna mellan karaktärerna. 
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Detta har begrundats under studiens gång och det var svårt att hitta barnlitteratur som 

fokuserar endast på relationer. Därför passar ibland bara delar av böckerna till 

undersökningens syfte och dessa delar återkommer i studien.  

Tanken var att bilderna i böckerna skulle ha analyserats mer ingående, men det 

var svårt eftersom endast några av böckerna innehöll bilder som gav möjligheter att dra 

slutsatser och föra resonemang. Därför är analysen av bilderna ibland tunn. Den vilda 

bebiresan och Den Arge var de böcker där bilderna bidrog mest till förståelse för 

relationer. I de övriga böckerna var det texten som gav mest förståelse av relationen 

mellan barn och vuxen. 

4 Analys  

I detta avsnitt redovisas analysen av hur de vuxnas närvaro och frånvaro gestaltas i de 

fem böckerna, om de vuxna framstår som auktoriteter och hur detta i sådana fall 

påverkar relationen mellan barnen och de vuxna.  

4.1 Gestaltning av vuxnas närvaro och frånvaro  

Nedan redogörs beskrivningar av hur närvarande och frånvarande vuxna framställs i 

bilderböckerna. 

4.1.1 Den vilda bebiresan 

I Den vilda bebiresan presenteras den vilda bebin som bor tillsammans med sin 

mamma. Den här gången ska han ut och åka båt hemma på köksgolvet. Han drar fram 

saker ur mammans skåp och drar av henne förklädet för det ska han ha som segel till en 

båt. Trots att mamman ser trött och sliten ut och är mitt uppe i att skura golvet låter hon 

ändå bebin hållas. Hon släpper sin städning och hjälper bebin att tillverka en båt som 

han kan leka i.   

Bokens första bild visar att mamman är i full färd med att skura köksgolvet när 

bebin kommer på idén att dra ut alla lådor och grytor på golvet. I nästa bild drar han av 

henne förklädet. En egen tanke vid analystillfället var att mamman skulle börja mana på 

bebisen och bli irriterad och be bebisen plocka in alla saker i skåpen eftersom hon höll 

på att städa.  
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Bild 1. Ur: Den vilda bebiresan (Lindgren & Eriksson 1982).  

 

På nästa bild visas istället att hon hjälper bebin att bygga en båt av lådorna och 

förklädet. Mamman tycks ta bebins lek med ro och hon gör honom sällskap. När han 

åker båt på havet visas på följande bild mamman som åker runt på vattnet i en fåtölj. I 

bilden går det skönja att köksmattorna föreställer vattnet. Bilden visar att mamman är 

delaktig och vakar över bebins lek. Hon vakar delvis över sin sons lek men hon ger 

honom också chanserna att leka som han vill utan att hon lägger sig i. I texten nämns 

dock inget om att hon sitter i sin fåtölj och vakar över sonens lek utan detta är en 

slutsats som kan dras genom att se på bilden.  

Berättelsen upphör när leken tar slut och bebin återvänder från sitt äventyr. Då 

visas en bild på mamman; hon är iförd en sydväst och regnhandskar. Utstyrseln går 

också se som ett tecken på att mamman har varit delaktig i bebins lek och fantasi men i 

texten finns ingen förklaring till varför hon har dessa kläder på sig. Bilderna visar att 

rummet är stökigt efter bebins lek men att döma av bilderna verkar inte mamman 

bekymrad över detta trots att hon skurade golv och gjorde fint innan bebin började leka. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Ur: Den vilda bebiresan (Lindgren & Eriksson 1982).  
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Av texten framkommer att mamman sällan tilltalar sin son. De enda gångerna mamman 

tilltalar bebin är det i form av befallningar och uppmaningar. Vid ett tillfälle uppmanar 

hon bebin att leka varligt och vid nästa tillfälle ropar hon att bebin ska sluta leka för att 

han ska äta. Eftersom mammans tal till bebin endast visas i texten genom befallningar 

kan det skapa förvirring eftersom den sortens befallningar inte stämmer överens med 

den uppfattning som bilderna ger av henne.  

 När mamman och hennes engagemang visas i bilder nämns inte det i texten. 

Budskapet är ändå tydligt eftersom det skapas förståelse för att det är bilderna och inte 

texten som ska visa att mamman är en närvarande vuxen. Kanske hade mammans roll 

som delaktig förälder förstärkts ytterligare om texten hade tillfört mer information.  

I berättelsen finns ingen fokalisator. Bebin sätts i fokus men berättelsen berättas 

inte ur bebins synvinkel och inga förnimmelser delges som kan avgöra om mamman 

eller bebin är fokalisator. Handlingen berättas i tredje person som ger läsaren 

informationen direkt utan att den passerar någon av karaktärerna. Relationen mellan 

mamman och bebin hade kanske framkommit ännu tydligare om mamman eller bebin 

hade varit fokalisator. Då kunde bebins tankar avslöjat om han tycker att mamman är 

närvarande och om han ser henne som en jämlike eller auktoritet.  

Om barnets pappa ges ingen information. Han nämns inte och finns inte med på 

några bilder. Däremot finns det bilder som stödjer att det saknas en pappa i berättelsen. 

På första bilden visas att mamman ligger i sängen och bebin hoppar runt. Sängen är en 

enkelsäng och på en bild syns att endast de två sover i sängen. Enkelsängen kan ses som 

tecken på att mamman är ensamstående och att det inte finns någon fadersfigur. På en 

bild visas när de sitter vid matbordet och det finns tre stolar. Mamman sitter på den ena 

stolen och bebin sitter på den andra. På den tredje stolen sitter hans gosedjur. Utifrån 

bokens information går det alltså dra slutsatsen att det endast brukar vara mamman, 

bebin och gosedjuren. Funderingar kan väckas om att mamman kanske släpper sina 

hemsysslor och leker med sonen eftersom hon är ensamstående och möjligtvis inte har 

något annat sällskap än bebin. Det kan vara så att hon ser bebins lek och upptåg som ett 

roligt och glatt avbrott i vardagen.   

 

4.1.2 Skratta lagom! sa pappa Åberg 

Alfons bor ensam med sin pappa. I Skratta lagom! sa pappa Åberg leker Alfons med sin 

kompis Milla och Alfons storkusiner kommer på besök. Kusinerna är elaka och förstör 
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Alfons och Millas koja men skyller sedan ifrån sig. Alfons pappa tar tag i problemet på 

sitt eget vis. Storkusinerna får lära sig en läxa och boken avslutas med att barnen vill bli 

som pappa Åberg när de blir stora. 

Texten berättar att Pappa Åberg hör hur storkusinerna och Alfons och Milla börjar 

bråka med varandra. Bråket handlar om att storkusinerna har förstört Alfons och Millas 

lekbygge och i texten framkommer det att pappan hör allt. På nästa uppslag visas på en 

bild hur han ser arg ut och skäller på barnen. Hans skäll visas också i texten med hjälp 

av bland annat stora bokstäver som är ett vanligt sätt att med typografin ange röststyrka.   

I texten står det att storkusinerna skyller på Alfons och Milla och agerandet 

förstärks av en bild där kusinerna pekar på varandra.  

 

Bild 3. Ur: Skratta lagom! sa pappa Åberg (Bergström 2012). 

 

Pappa Åberg säger att Alfons och Milla ska straffas och storkusinerna tror att 

Alfons och Milla ska få stryk. På bilden visas att pappan ser stor och bestämd ut när han 

föser in Alfons och Milla i ett annat rum under tiden som storkusinerna beordras att 

städa. På nästa sida visar en bild på hur pappa Åberg, Alfons och Milla står och fnittrar 

tillsammans samtidigt som pappan klappar med händerna för att det ska låta som att han 

delar ut stryk. Alfons och Milla låtsas skrika och gråta och han ser nöjd ut.  

Genom text och bild visas att storkusinerna inte städar utan står och tjuvlyssnar 

utanför dörren. Pappa Åberg öppnar dörren och ser återigen arg och stor ut och i texten 

förklarar han för storkusinerna att den som skrattar åt andras straff också ska straffas. I 

texten står det att kusinerna nu förstår att pappa Åberg vet vem som egentligen startade 

bråket.  

Bilderna och texterna i boken samspelar väl eftersom de båda används för att visa 

på relationen mellan den vuxne och barnen. Pappa Åberg är inte närvarande i början 

eftersom han på en bild sitter och lyssnar på avstånd och inte är delaktig i barnens lek. 

Sedan blir pappan däremot delaktig eftersom han tar på sig rollen som konfliktlösare.  
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Om Alfons mamma berättas inget; hon nämns inte och hon syns inte på några 

bilder. Det finns inte heller några bilder som tyder på att det över huvudtaget finns en 

mamma med i familjen. Till skillnad från Den vilda bebiresan finns det inte några bilder 

som antyder att det endast är Alfons och pappan som bor tillsammans. Det finns 

exempelvis ingen bild på en enkelsäng som antyder att pappan lever ensam. Den 

slutsats som kan dras är att mamman är en frånvarande vuxen eftersom hon inte nämns.  

Berättelsen innehåller ingen fokalisator eftersom den berättas i tredje person och 

inga förnimmelser presenteras. Om pappan hade varit fokalisator kunde hans tankar 

förklarat om han ser sig själv som en närvarande vuxen eller auktoritet. Om något av 

barnen hade varit fokalisator så hade det troligtvis framkommit ännu tydligare hur de 

ser på pappa Åberg. Kanske hade det visat sig att de ser honom som närvarande 

eftersom han finns på plats och hjälper dem att lösa konflikten och kanske ser de honom 

som en auktoritet när han löser bråket med den annorlunda metoden.  

 

4.1.3 Kvällen när pappa lekte 

Kvällen när pappa lekte handlar om en pappa som en kväll överraskar sina två söner 

med att fråga om de vill leka. Barnen blir förvånade eftersom pappan aldrig har lekt 

med sina barn förut. Pappan bestämmer vilken lek som ska lekas och det blir gömma 

nyckeln. Handlingen avrundas med att en nyckel försvinner. Detta gör pappan 

bekymrad och boken avslutas med att han säger att det räcker att leka en gång.  

I boken förklaras att pappan är ensam hemma med sina pojkar eftersom mamman 

är borta på kurs. Pappan frågar pojkarna om de ska leka. På bilden ser pojkarna 

förvånade ut och i texten framkommer det att deras pappa aldrig har lekt med dem 

tidigare.  

 

 

Bild 4. Ur: Kvällen när pappa lekte (Stark 2004). 
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Text och bild berättar och visar att de försöker komma på en lek och pojkarna kommer 

med förslag men pappan avfärdar dessa. Texten berättar att pappan istället bestämmer 

att de ska leka gömma nyckeln.  

 

Bild 5. Ur: Kvällen när pappa lekte (Stark 2004). 

 

De börjar leka och att döma av texten och bilderna ligger fokus på att visa hur roligt 

pappan tycker det är. Bilderna visar hur han far runt i lägenheten och letar efter nyckeln. 

Texten klargör även detta eftersom han tjoar och ropar glatt.  

Citatet nedan visar att en av pojkarna är fokalisatorn eftersom hans förnimmelser 

presenteras och det visar också att det är första gången som pappan leker med sina barn: 

”Visst tyckte vi om att leka, både min bror och jag. Men vi hade aldrig lekt med pappa 

förut” (Stark 2004:1). Trots detta finns det ingen bild eller text som ger intrycket av att 

pojkarna också har roligt när de leker. Kanske är pojkarna mest glada för att deras pappa 

visar intresse av att vilja leka med dem.  

På en bild gömmer en av pojkarna nyckeln i toalettstolen och den råkar av misstag 

spolas ner när hans bror går på toaletten. På följande bild visas att pappan ser uppgiven, 

lite irriterad och anklagande ut när han tittar på pojken men han skäller inte utan han 

frågar hur pojken kunde komma på något så dumt.  

 

Bild 6. Ur: Kvällen när pappa lekte (Stark 2004). 

 



 

- 17 - 

 

På sista sidan visas en bild då mamman kommer hem och frågar vad de har gjort. 

Pappan svarar att de har lekt och i texten framkommer det att mamman blir förvånad. 

Mammans förvåning stärker intrycket av att pappan inte brukar leka med sina pojkar. På 

bilden ser pappan bekymrad ut när han talar med mamman och i texten framkommer det 

att han säger att det nog räcker att leka en gång. En uppfattning ges av att pappan inte 

brukar vara delaktig och närvarande i barnens lek eftersom både barnen och mamman 

blir förvånade. Att döma av hans sista uttalande till mamman om att det räcker med att 

leka en gång är det troligt att han inte kommer vara mer delaktig.  

Det skapas ett intryck av att pojkarna går med på pappans regler utan att 

protestera, antagligen för att de blir glada för att han för första gången vill leka med 

dem.  Det finns ett exempel där pojkarna låter sin pappa förklara reglerna i leken även 

om de redan vet hur leken går till: ”Vi leker gömma nyckeln. Vet ni hur man gör? Det 

visste vi. Ändå skakade vi på huvudet, för han tyckte det var så roligt att förklara, 

pappa” (Stark 2004:3). Utifrån citatet antas att pojkarna låter pappan hållas eftersom de 

kanske är rädda för att göra honom besviken eller rädda för att han inte ska vilja leka 

mer med dem. På bilden till citatet visas hur pojkarna står och lyssnar på sin pappa 

medan han berättar reglerna.  

Om mamman berättas endast att hon är på kurs och inte närvarande för tillfället. 

Det är svårt att säga något generellt om mammans närvaro eller frånvaro eftersom ingen 

information ges om henne. 

4.1.4 Nu bor pappa på Hantverkargatan 

Nu bor pappa på Hantverkargatan handlar om en pojke som heter Bernt. I boken 

skildras hans berättelse, som handlar om föräldrarnas skilsmässa. Familjens situation 

löses genom att Bernt får bo varannan vecka hos den ena föräldern.  

     Texten och bilderna ger intryck av att båda föräldrarna försöker vara närvarande för 

sin son och ibland lyckas de men ibland lyckas de inte. Ibland lämnar föräldrarna 

lägenheten när de bråkar och Bernt blir lämnad ensam utan någon förklaring.  

Föräldrarna är närvarande på olika sätt. Texten avslöjar att mamman inte pratar 

mycket med Bernt och hon förklarar inte varför de bråkar och ska skiljas men däremot 

kramar hon honom mycket och tar honom i sin famn när han är ledsen. Till skillnad från 

mamman är pappan närvarande på ett annat sätt. Ingen bild föreställer honom krama 

Bernt eller visa ömma känslor på det fysiska planet. Däremot går det läsa i texten att 

pappan pratar med sin son och förklarar för honom varför föräldrarna bråkar, varför de 

ska skiljas och varför pappan måste flytta till en annan lägenhet. 
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Föräldrarna har däremot det gemensamt att de försöker umgås mycket med Bernt 

när pappan har flyttat från familjens lägenhet. När han är hos sin mamma gör de 

utflykter och roliga saker och när Bernt är hos sin pappa hittar de också på saker, de 

tittar på fotboll, går ut och äter och spelar kort. Dessa utflykter visas både i text och i 

bild. Vid ett tillfälle står det i texten att Bernt tycker att de gör många roliga saker nu, 

mycket mer än vad de gjorde förr. Detta kan tolkas som att föräldrarna försöker hitta på 

förströelser med Bernt som kompensation för att de skiljer sig och det låter nästan som 

att familjen inte gjorde saker tillsammans förr. Det finns däremot bilder i berättelsen 

som säger emot denna tolkning. I början visas gamla bilder från ett fotoalbum och 

genom texten framkommer det att bilderna är tagna innan föräldrarna började bråka och 

där går det se hur de åker på semester, gör utflykter och så vidare. Med andra ord 

kanske Bernts kommentar om att de gör mer roliga saker nu kan ses ur ett barns 

perspektiv där fokus brukar ligga på sådant som händer just för tillfället.  

I berättelsen presenteras Bernts förnimmelser och han är fokalisatorn. Detta märks 

eftersom text och bild i början av boken framställer det mesta som sorgligt och negativt 

men i takt med att Bernt accepterar situationen förklarar bilderna och texten att han blir 

gladare och inte är lika dyster. Om någon av föräldrarna hade varit fokalisator så hade 

det kanske framgått tydligare om de försöker vara närvarande föräldrar för sin son och 

det kunde också framgått om de själva ser sig som auktoriteter även om det inte framgår 

i handlingen.  

 

4.1.5 Den Arge 

Huvudkaraktären i Den arge är pojken Boj, som bor tillsammans med sin mamma och 

pappa. Genom att läsa texten på första uppslaget antyds att Boj är orolig för sin pappas 

humör. Han ställer frågor som: ”Är pappa glad nu?” och ”Är pappa arg nu?”. Det 

framkommer att pappan brukar förvandlas till någon som Boj kallar för ”Den Arge”. 

Pappan förvandlas till en arg, stor och mörk skepnad.  

      På första uppslaget framkommer att pojken Boj läser av sin pappas temperament, 

och att han är rädd för att pappan ska vara på dåligt humör. Bojs försök att läsa av 

pappans temperament visar att Boj är fokalisatorn och att det är hans förnimmelser som 

presenteras. Pojkens synvinkel bidrar mycket till att pappan upplevs som en auktoritet i 

berättelsen. Bojs roll som fokalisator förstärker också att pappan verkar vara 

frånvarande eftersom han inte bryr sig om sin sons böner och förtvivlan.  



 

- 19 - 

 

 

Bild 7. Ur: Den arge  (Dahle & Nyhus 2003). 

 

I bilderna och texten framgår att pappan är glad i början men plötsligt förvandlas 

pappan till ”den arge” och blir väldigt arg på Boj och mamman. På nästa bild visas att 

pojken befinner sig i ett annat rum. Pappans ilska är riktad mot mamman och av texten 

ges insikt i att pappan slår henne eftersom det står att sonen hör hur det piskar och slår i 

rummet där mamman och pappan befinner sig. Bilderna visar pappan med röda och 

svullna knogar som håller mamman i ett grepp som också bidrar till insikten att han slår 

henne.  

Eftersom ilskan mest riktas mot mamman skönjs ingen direkt relation mellan 

pappan och pojken. Däremot märks att pappan inte bryr sig om Bojs böner om att inte 

ska skada mamman; pappan är så uppslukad av ilskan att han inte uppmärksammar sin 

son.  

I texten förklaras att Boj skriver brev till kungen och ber om hjälp, och på följande 

bild visas att kungen kommer och berättar att pappan ska bo hos kungen tills allt blir 

bra. Kungen berättar för Boj att han får komma och hälsa på sin pappa så ofta han vill. 

Boj börjar fantisera om hur allt ska bli bra och att han och pappan ska leka och ha roligt 

och kramas. De glada fantasierna delges både i text och i bild. Texten berättar att hela 

familjen skrattar och leker och bilden är färglagd med ljusa färger och visar hur pappan 

kastar Boj i luften och de skrattar.  

Pappans roll som närvarande vuxen är att skapa skräck och otrygghet i familjen 

genom att förvandlas till den arge. Han bryter mot de olika förväntningar som 

förknippas med en närvarande vuxen och därmed kan en slutsats dras om att pappan går 

att likna vid begreppet en inkompetent vuxen. Mammans roll som närvarande förälder 

handlar mest om att mamman vill skydda sin son från pappan när han förvandlas till 

”den arge”. Detta märks tydligt både i text och i bild genom att mamman tar Boj i 

famnen och vaggar honom och säger tröstande ord. 
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Kungen som kommer på besök och ska ta med sig pappan kan också ses som en 

närvarande vuxen även om det är första gången han träffar Boj men han är en vuxen 

som befinner sig på plats när berättelsen utspelas. I texten går det läsa att kungen 

bekräftar för Boj att det var bra att han kallade på hjälp och kungen berättar också för 

honom att det inte är hans fel att pappan förvandlas till ”den arge” ibland. 

Sammanfattningsvis har den första delen av analysen visat att i tre av böckerna 

gestaltas de vuxna som närvarande. Dessa böcker är Den vilda bebiresan, Nu bor pappa 

på Hantverkargatan och Skratta lagom! Sa pappa Åberg. De vuxnas närvaro framställs 

på olika sätt i dessa böcker, dels genom text och bild men också genom olika beteenden 

gentemot barnen. I Den arge och Kvällen när pappa lekte gestaltas de vuxna som delvis 

frånvarande eftersom de finns på plats fysiskt men inte verkar vara närvarande i tankar 

och beteende. I böckerna om Alfons och bebin förekommer också en annan slags 

frånvaro eftersom Alfons mamma och bebins pappa inte finns med i handlingarna. 

4.2 Auktoritetens inflytande på relationen 

Nedan redogörs beskrivningar av hur vuxna karaktärer som gestaltas som auktoriteter 

påverkar relationen.  

4.2.1 Den vilda bebiresan 

Vid ett tillfälle berättar texten att mamman beordrar bebin att sluta leka eftersom de ska 

äta. Den tillhörande bilden visar däremot att bebin ignorerar mammans befallning och 

fortsätter leka istället.  

 

 

 

 

 

 

Bild 8. Ur: Den vilda bebiresan (Lindgren & Eriksson 1982).  
 

Denna händelse skapar ett intryck av att han inte ser sin mamma som en auktoritet. Om 

han hade upplevt henne som en auktoritet hade han troligtvis gjort som hon sa. 
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Mamman framställs alltså varken i bild eller i text som någon övermakt som bebin 

lyder. 

 Mamman är avbildad på ett realistiskt vis eftersom hon på bilderna visas som 

längre och större än bebin men inte på ett sådant sätt att det väcker uppmärksamhet. Om 

syftet hade varit att framställa den vuxna i boken som en auktoritet hade hon troligtvis 

avbildats dubbelt så stor, så att bebin hade varit tvungen att böja huvudet bakåt och se 

uppåt för att kunna se sin mamma i ögonen.  

När de bygger båten visas på en bild att mamman har gått ner på huk bredvid 

bebin, och en slutsats kan vara att mamman gör detta för att befinna sig på samma nivå 

som bebin istället för att stå böjd över honom. I text och bild antyds att bebin inte heller 

ser sin mamma som någon bestämmande auktoritet. På en bild kommer mamman och 

ropar att det är dags för mat och bebin slutar leka ett ögonblick men sedan fortsätter han 

att leka istället för att hörsamma sin mamma. Att döma av mammans kläder som består 

av klänning, förkläde och sjalett och inredningen i rummen och bebins leksaker kan det 

tänkas att berättelsen utspelar sig någon gång under 1950-talet. I sådana fall kanske 

relationen mellan mamman och vilda bebin kan ses som lite ovanlig för den tiden 

eftersom bebin inte lyssnar på sin mammas befallningar och mamman väljer att leka 

framför sina hushållssysslor.  

 

4.2.2 Skratta lagom! sa pappa Åberg  

I första meningen i texten förklaras det att pappa Åberg är 36 år. Den här frasen kan 

tolkas som ett slags uttalande om att pappan är en auktoritet eftersom det indirekt 

förklarar att pappan är äldst i berättelsen. Ålder behöver inte alltid förknippas med 

auktoritet men det antyds vid det här tillfället.  

Texten berättar att han hör bråket mellan storkusinerna, Alfons och Milla. Då 

beskriver texten att pappan ”stegar” in i rummet. Istället för att använda frasen ”går in” 

används ordet stegar för att lägga mer kraft i pappans fotsteg. Ord som: mullrar, dånar, 

dundrar och domar-röst används för att beskriva pappans röstläge. Pappans repliker är 

även markerade i fetstil för att ge dem extra kraft: ”Han stegar in. ”VAD är detta?” 

mullrar han med dånande domar-röst. ”Här ser ut som ett slagsfält… Välta möbler! 

Kraschade blomkrukor! VEM satte igång det här? Vem började?” dundrade han.” 

(Bergström 2012:12). Detta är ett tydligt exempel på hur texten används för att 

framställa pappan som en auktoritet. Bilden visar också detta eftersom pappan ser arg ut 

med en vidöppen mun och ögonbryn som rynkas ihop. På den här bilden ser pappans 
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överkropp och huvud extra stora ut och det skapar en illusion av att han är mycket större 

än barnen och de måste böja huvudet bakåt för att kunna se på honom. Han tornar upp 

framför barnen med armarna i sidorna. Den här illusionen gör att pappan framstår som 

en auktoritet eftersom han befinner sig över de andra. På samma bild visas att barnen 

blir tysta eftersom deras munnar nu är stängda och visas som små korta streck. Två av 

barnen vänder sig bort från pappan och ser skamsna ut och det kan tolkas som att de 

själva också tycker att pappan är en auktoritet. 

 
Bild 9. Ur: Skratta lagom! sa pappa Åberg (Bergström 2012). 

 

Pappa Åberg förklarar sedan att Alfons och Milla ska straffas eftersom det enligt 

storkusinerna var deras fel att bråket startade. Bild och text visar och berättar att Pappan 

upptäcker att storkusinerna tjuvlyssnar när Alfons och Milla straffas. Pappan beordrar 

att de ska städa upp röran och det får bli deras straff för att de tjuvlyssnade och skyllde 

ifrån sig. Återigen används fetstil och ord som muller, dånar och dundrar för att visa 

pappans auktoritet. I texten framkommer att storkusinerna får veta att Alfons och Milla 

inte fick stryk utan att pappa Åberg lurade dem. Pappans sätt att lösa konflikten känns 

ålderdomlig och grov eftersom det refererar till att ge barn stryk. Han visar sin 

auktoritet genom att skrämma storkusinerna. I dagens samhälle hade en förälder 

troligtvis inte använt sig av en sådan metod för att lösa en konflikt utan konflikten hade 

hanterats genom att de vuxne talar med barnen på deras nivå för att finna en lösning.  

 

Bild 10. Ur: Skratta lagom! sa pappa Åberg (Bergström 2012). 

 

Sista bilden föreställer pappa Åberg med en krona på huvudet och en text där barnen 

säger att de vill vara lika smarta som pappa Åberg. Den sista bilden med kronan på 

pappans huvud och texten som säger att kusinerna vill likna honom visar tydligt att 
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pappa Åberg framställs som en förebild eftersom barnen därmed accepterar honom som 

en bestämmande auktoritet. Till den sista bilden är barnen fokalisatorer eftersom det står 

att de vill likna pappan. Barnen har en förnimmelse om att de vill likna honom men det 

är inte barnen som är berättaren.  

4.2.3 Kvällen när pappa lekte  

På bilderna visas pappan oftast i mitten mellan barnen och han avbildas som mycket 

större än pojkarna och de får stå med nackarna böjda uppåt för att kunna se sin pappa i 

ansiktet. Eftersom han avbildas på detta sätt ges intrycket av att han är en slags 

auktoritet i berättelsen.  

 

 

 

 

 

 

Bild 11. Ur: Kvällen när pappa lekte (Stark 2004). 

När pappan och pojkarna ska bestämma vilken lek som ska lekas står det i texten 

pojkarna kommer med förslag men pappan avfärdar deras förslag och bestämmer istället 

att de ska leka gömma nyckeln. Då märks att pappan använder sig av sin auktoritet som 

vuxen för att avfärda barnens förslag och se sin egen röst som allmängiltig. I texten 

säger barnen inte emot sin pappa eller påpekar att de vill leka en annan lek utan de 

accepterar pappans val av lek utan protester. Barnens beteende förstärker också 

intrycket av att pappan är en accepterad auktoritet eftersom både pappan och barnen 

verkar se hans beslut som en självklarhet.    

I texten framkommer att pappan är den som bestämmer regler om var nyckeln får 

gömmas och han frågar inte barnen om vad de tycker utan han är den som bestämmer. 

På nästan alla bilder visas att pappan talar men pojkarnas munnar är stängda. Texten 

stämmer överens med bilderna för de flesta replikerna tillhör pappan. De bilderna kan 

också bekräfta att det är pappan som styr leken eftersom han är den som pratar mest. 

Kanske är pojkarna vana vid att de ska vara tysta när deras pappa talar eftersom han 

utgör en auktoritet.  

Berättelsen verkar utspela sig någon gång under 1950-talet. Det intrycket skapas 

genom karaktärernas kläder och inredningen i hemmet som känns ålderdomliga och 

verkar passa i mitten av 1900-talet. Tack vare tillbakablicken på auktoritet i 
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forskningsbakgrunden går det se att pappan utnyttjar sin position som övermakt. Han 

verkar inte se sig själv som en jämlike med sina barn och han fattar alla beslut och 

bestämmer reglerna. Precis som tillbakablicken visade så är barnens roll att lyda den 

vuxnes regler.   

4.2.4 Nu bor pappa på Hantverkargatan 

Precis som i Den vilda bebiresan finns det inte någon auktoritet i den här berättelsen 

heller. Mamman och pappan är osams men ingen av dem visar att de använder sin 

auktoritet som vuxen mot pojken Bernt. 

 Vid något tillfälle bråkar Bernt och mamman och i texten framkommer det att hon 

försöker beordra honom att städa på sitt rum och han får inte komma ut förrän han är 

klar. På följande bilder visas att Bernt kastar ut sina leksaker genom fönstret och 

mamman stormar in i rummet och skriker. Att hon bestämmer att han ska in på rummet 

och städa kan ses som ett sätt till att försöka visa sin auktoritet. Där förekommer också 

orden ”stormar in” istället för ”kommer in”. Ordvalet gör att mamman känns större och 

argare. Bråket slutar dock med att de kramas.  

Till skillnad från Den vilda bebiresan där en slutsats ganska omgående kunde dras 

om att mamman och bebin var jämställda går inte den slutsatsen dra av informationen i 

denna berättelse. Varken bild eller text vinklas så att det går att avgöra om Bernt och 

hans föräldrar är jämställda med varandra samtidigt som texten och bilderna inte heller 

visar att någon av föräldrarna framställs som auktoriteter.  

4.2.5 Den arge 

Redan på första uppslaget märks det att pappan i Den arge är en tyrann, en slags dålig 

auktoritet. I texten och bilderna går det utläsa att pojken Boj läser av pappans 

temperament och att han är rädd för att pappan ska vara på dåligt humör. På bilderna 

gestaltas pappan som mycket större än både Boj och mamman och hans kroppshydda tar 

nästan upp en halv sida. Detta storleksförhållande finns i bokens alla bilder.   

 

 

 

 

 

 

Bild 12. Ur: Den arge (Dahle & Nyhus 2003). 
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På nästa uppslag framkommer det i texten att pappan håller på att förvandlas till 

”den arge”. På en bild visas hur pojken och mamman står i ett hörn och tittar på pappan 

som står i andra hörnet och blir större och större. Hörnet där mamman och Boj står är 

färglagt med ljusa färger medan pappans hörn blir mörkt och det färgar av sig på pappan 

som också blir mörkare. Boj blir rädd för sin pappa och försöker gömma sig, mamman 

är uppenbarligen också rädd för honom eftersom bilderna visar hur hon skyggar för sin 

man. I texten berättas att hon försöker förklara bort situationen genom att säga till sonen 

att pappan måste vara ifred samtidigt som hon försöker låta oberörd och går runt och 

städar. Bojs och mammans beteende gentemot pappan visar tydligt att han är en 

auktoritet i den här familjen eftersom det antyds att de är vana vid situationen och 

mamman försöker förklara bort det som händer.  

I berättelsen används även bildernas färger för att visa att pappan är en auktoritet. 

På en bild står pappan som är dubbelt så stor böjd över Boj och mamman samtidigt som 

mamman försöker skydda sonen. Då är pappan färglagd med svarta och röda nyanser 

som gör att pappan ser arg och farlig ut. Mamman och Boj visas däremot i bruna och 

gråa nyanser, antagligen för att de inte ska illustreras som farliga eller arga.  

När pappans ilska har lagt sig förklarar mamman för Boj att allt är bra och att han 

inte får berätta för någon om vad som händer hemma. Sedan säger hon något som ännu 

mer visar att pappan är en auktoritet i familjen: ”För vem skulle annars ordna med 

datorn? Och vem skulle annars laga bilen och skruva i glödlamporna? Var skulle vi 

annars bo? Hur skulle vi klara oss utan Pappa?” (Dahle & Nyhus 2009:22). Dessa frågor 

gör det möjligt att dra slutsatsen att Boj och mamman är beroende av pappan, eftersom 

han verkar vara den som står för allt det praktiska i hemmet. Att mamman är fullt 

medveten om beroendesituationen och varken hon eller sonen ifrågasätter pappans 

beteende gör att honom blir en accepterad auktoritet i familjen. Av texten går det att 

utläsa att familjen verkar ha en tyst överenskommelse om att pappan är den som 

bestämmer och har inflytande. 

 Boj skriver till kungen och berättar sanningen och då kommer han på besök. 

Kungen framställs också som en auktoritet för på bilderna är han ännu större än pappan 

och pappan bugar djupt för kungen och Boj. Pappans bugning kan ses som tecken på att 

pappans roll som auktoritet svajar. Detta blir ännu tydligare i texten: ”Pappa går ner på 

knä framför Boj och blir mindre än Boj. Nu är det Boj som är stor och Pappa som är 

liten” (Dahle & Nyhus 2009:32). Citatet berättar tydligt att pappan inte längre är den 
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absoluta auktoriteten och på bilden visas också hur pappan blir mindre än Boj när han 

bugar och Boj ser förvånad ut.  

På sista bilden som hör till texten fantiserar Boj om hur bra allt ska bli när pappan 

har varit hos kungen går det se att pappan fortfarande är större än de andra. Däremot ler 

han och nu är både pappan, mamman och Boj färglagda i ljusa pastellfärger.  

Sammanfattningsvis har den sista delen av analysen visat att de vuxna framställs 

som auktoriteter i böckerna Skratta lagom! Sa pappa Åberg, Kvällen när pappa lekte 

och Den arge. I dessa böcker påverkas relationerna mellan den vuxne och barnen på 

olika sätt. I Den vilda bebiresan och Nu bor pappa på Hantverkargatan gestaltas inte de 

vuxna som auktoriteter och de relationer som finns mellan barn och vuxen är goda i de 

två böckerna.  

5 Sammanfattning och diskussion  

I uppsatsens avslutande kapitel sammanfattas och diskuteras resultaten. Närvaro, 

frånvaro och auktoritet från de vuxna karaktärernas sida är tre faktorer som har 

undersökts i de fem bilderböckerna och diskussionen fokuserar på dessa faktorer. De tre 

infallsvinklarna behandlas var för sig men nu vävs böckerna samman. Avslutningsvis 

ges förslag på vidare forskning.  

5.1 Sammanfattning 

Nedan följer sammanfattningen av de resultat som framkommit.  

5.1.1 Närvaro och frånvaro 

Studiens första frågeställning fokuserar på hur frånvarande eller närvarande vuxna kan 

gestaltas i bilderböcker. Efter genomförd analys har jag kommit fram till att både bilder 

och text kan användas för att åskådliggöra dessa gestaltningar.  I Den vilda bebiresan, 

Skratta lagom! sa pappa Åberg och Nu bor pappa på Hantverkargatan visas de vuxnas 

närvaro genom både text och bild.  

Det har också framkommit att frånvaro kan gestaltas på så vis att den vuxne är 

närvarande fysiskt men frånvarande i tankar. Detta märks framför allt i Kvällen när 

pappa lekte när pappan leker med sina pojkar men inte verkar vara helt närvarande i 

huvud och sinne. Detta visas också i Den Arge när Bojs pappa finns på plats men inte 

tar hänsyn till sin sons och frus böner.  Avslutningsvis har jag också kommit fram till att 

vuxna karaktärer kan gestaltas som alltid som frånvarande och detta har iakttagits i Den 
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vilda bebiresan och Skratta lagom! Sa pappa Åberg där bebins pappa och Alfons 

mamma inte omnämns i handlingen. Nu bor pappa på Hantverkargatan utgör däremot 

ett undantag eftersom föräldrarna är skilda och sonen träffar en förälder varannan vecka. 

Den ene föräldern är då stundtals frånvarande. 

 

5.1.2 Auktoritet 

Den andra frågeställningen avser att undersöka hur en vuxen karaktärs auktoritet kan 

påverka relationen mellan barn och den vuxne i bilderböckerna. I Den Arge, Kvällen 

när pappa lekte och Skratta Lagom! Sa pappa Åberg beskrivs de vuxna som auktoriteter 

och detta påverkar relationerna på olika sätt. Deras roll som auktoriteter visas både 

genom text och genom bilder. 

 I Den Arge leder pappans auktoritet till att sonen är rädd för honom och i Kvällen 

när pappa lekte medför pappans auktoritet att sönerna inte har något att säga till om 

utan pappan är den som bestämmer. Skratta lagom! Sa pappa Åberg är däremot ett 

undantag för i den boken påverkas relationen mellan pappan och barnen positivt trots att 

han utgör en auktoritet gentemot barnen.  

I Nu bor pappa på Hantverkargatan utgör ingen av de vuxna en auktoritet mot 

barnet och deras relation framstår som god. Den av bilderböckerna som utmärker sig 

mycket är Den vilda bebiresan där mamman är motsatsen till en auktoritet eftersom hon 

och bebin gestaltas som jämlika och de har en god relation där mamman inte utövar 

någon makt.  

5.2 Diskussion 

Jag har kommit fram till att begreppet inkompetenta vuxna (jfr Hermansson 2012:22) 

och begreppet frånvaro kan kopplas samman i en av bilderböckerna. I Den Arge 

gestaltas pappan som frånvarande eftersom han inte verkar lyssna till sin son och fru 

som ber honom bli snäll igen. Detta i kombination med att han utsätter sitt barn för fara 

och skrämmer honom kan ses som att han misslyckas med sitt uppdrag som förälder. 

Han gestaltas med andra ord som en inkompetent vuxen.  

I tidigare forskning framhålls att vuxna bilderbokskaraktärer som är frånvarande i 

tankar kan vara orsak till att relationen mellan dem och barnet blir problematisk (jfr 

Öhrn 2008:144, Boglind & Nordenstam 2010:119). Utöver i Den Arge märks detta 

också i Kvällen när pappa lekte. I den boken finns pappan med som en fysisk person i 

handlingen, men det antyds att han inte är så närvarande eftersom han verkar fokusera 
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på sitt eget nöje och inte tar hänsyn till vad hans barn säger. I sin tur leder detta till att 

relationen mellan pappan och barnen framstår som stel och obekväm. Dessa två böcker 

visar att det jag kommit fram till i detta avseende stämmer överens med den tidigare 

forskningen.  

Kåreland och Lindh-Munther (2005:138) skriver att barn ofta beskrivs som 

självständiga och de vuxna framstår som bifigurer; barnen är så kallade kompetenta 

barn (jfr Kåreland 2013:26). I min analys fann jag ett samband mellan detta påstående 

och begreppet närvarande vuxna. I Den vilda bebiresan gestaltas mamman som 

närvarande eftersom hon leker, pratar med och umgås med sitt barn men bebin framstår 

som självständig ändå trots att mamman hela tiden finns med i bakgrunden.  

Tidigare forskning visar att vuxna karaktärers närvaro och frånvaro kan gestaltas 

på olika sätt till exempel kan den vuxne vara fysiskt närvarande men frånvarande i 

tankar (jfr Öhrn 2008:144). Eftersom jag inte har funnit så mycket mer forskning om 

bilderbokskaraktärers frånvaro och närvaro har jag valt att kategorisera böckerna för att 

reda ut hur närvaro och frånvaro kan gestaltas. I Skratta lagom! Sa pappa Åberg och 

Den vilda bebiresan gestaltas Alfons mamma och bebins pappa alltid som frånvarande 

eftersom de inte finns med i handlingen. Föräldrarna i Nu bor pappa på 

Hantverkargatan gestaltas däremot som delvis frånvarande eftersom Bernt träffar varje 

förälder varannan vecka och de ena är då inte med i handlingen för tillfället.  

Papporna i Den arge och Kvällen när pappa lekte framställs som fysiskt 

närvarande men frånvarande i tankarna eftersom de finns på plats i böckernas handingar 

men de verkar vara frånvarande i tankar och beteende. Slutligen gestaltas de vuxna som 

närvarande i böckerna Den vilda bebiresan, Nu bor pappa på Hantverkargatan och 

Skratta lagom! Sa pappa Åberg eftersom de är närvarande både fysiskt och i tankar.  

Vidare diskuteras böckerna i förhållande till begreppet auktoritet. I böckerna 

Kvällen när pappa lekte, Skratta lagom! Sa pappa Åberg och Den Arge gestaltas de 

vuxna som auktoriteter. De vuxna lever upp till de kriterier som har använts i studien 

för att definiera begreppet auktoritet (jfr Pramling Samuelsson & Sheridan 2003:74). 

Likaså kan de tre böckerna kopplas till Nikolajevas (2004:16) åsikter om hur vuxna 

vanligtvis framställs i barnlitteratur eftersom de vuxna ser sig som auktoriteter och 

barnen lyder dem .  

Relationerna mellan barnen och de vuxna i Kvällen när pappa lekte och Den arge 

påverkas negativt på olika sätt av den vuxnes auktoritet men i Skratta lagom! Sa pappa 

Åberg upptäckte jag att auktoriteten får en omvänd effekt. Trots att pappa Åberg beter 
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sig auktoritärt har han och barnen en god relation och barnen ser upp till honom. En 

vuxen bilderbokskaraktärs auktoritet behöver med andra ord inte enbart bidra till att 

relationen påverkas negativt. Här är det även relevant att reflektera över dubbel adress 

(jfr Kåreland 2013:20). Ett barn skulle kanske inte se pappan som en auktoritet utan 

snarare som en pappa som löser barnens bråk på ett roligt sätt.  

I tidigare forskning beskrevs att bilder kan användas för att beskriva relationer i 

bilderböcker (jfr Boglind & Nordenstam 2011:112) och detta har även framkommit i de 

tre av bilderböckerna där de vuxna gestaltas som auktoriteter. Detta syns särskilt i Den 

Arge när pappan gestaltas som överdrivet mycket större än sin son.  

I Den vilda bebiresan och Nu bor pappa på Hantverkargatan framställs de vuxna 

inte som auktoriteter och dessa relationer präglas av jämlikhet och ömma relationer 

mellan barnen och de vuxna. Med det sociokulturella perspektivet i åtanke (jfr 

Vygotskij 2001:388) kan den här och liknande bilderboksanalyser användas av lärare 

för att samtala med sina elever. Med hjälp av bilderböcker och samtal om det som lästs 

kan samtal föras om människors olika livssituationer för att skapa förståelse för sina 

medmänniskor (jfr Säljö 2005:187).  

Den utförda studien visar att bilderböcker innehåller mycket som är relevant att 

diskutera om med elever i skolans värld. Detta kan betyda att bilderböcker kan fungera i 

undervisning avseende många syften. Möjligheterna för att använda bilderböcker som 

ett didaktiskt verktyg är goda.   

För vidare forskning kan det vara intressant att undersöka om det finns andra 

faktorer som påverkar relationen mellan barn och vuxna i barnlitteratur. I den här 

analysen valdes frånvarande och närvarande vuxna och vuxna som auktoriteter som 

utgångspunkter för att undersöka hur relationen mellan barn och vuxna framställs i 

bilderböcker. En annan persons ögon, andra och fler bilderböcker och andra faktorer 

kan nog bidra till att se andra samband mellan hur relationen mellan barn och vuxna 

framställs i bilderböcker.  

Det skulle också vara relevant att göra en undersökning där bilderböcker används 

för att samtala om relationer och livsfrågor tillsammans med elever. I en sådan studie 

skulle observationsstudier och intervjuer med lärare och elever vara passande för att 

avgöra om bilderböcker är ett funktionellt hjälpmedel. Kanske kan det i sin tur leda till 

att bilderböcker i ännu större utsträckning används till mer än bara läsning.  
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