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Abstract 

This analysis concerns four picture books that in different ways address the topic of 

children in rainbow families. The purpose of the study is to analyse how rainbow 

families are portrayed in the picture books by the authors and illustrators. In carrying 

out the analysis, we assess how the texts and pictures are used to depict the families. We 

also look at how the books are didactically structured to raise the reader’s awareness of 

rainbow families. Our hope is that this study will inspire teachers to use picture books 

when teaching to broaden students’ understanding of different family structures.  

   One result of the analysis is that the formation of a family plays a significant part in 

these books. We have also observed that the books are didactic in different ways to 

draw attention to and normalise families with homosexual parents. All four picture 

books have their depiction of the families in common - they all show the families as 

happy with parents in stable relationships.    
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1 Inledning 
Skolan är en mötesplats för barn i olika familjekonstellationer. I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) anges de mål 

som skolan aktivt ska sträva mot för att låta alla elever utveckla kunskaper om bland 

annat normer och värden. Två mål från läroplanen är att eleverna “respekterar andra 

människors egenvärde” (Skolverket, 2011:12) och att skolan strävar mot att “motverka 

traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011:8). Därför är det viktigt att eleverna i 

undervisningen får ta del av olika sätt att vara och leva.  

   I dagens samhälle finns många olika familjekonstellationer. Det är viktigt att eleverna 

uppfattar det naturligt att familjer ser olika ut och inget barn ska känna att ens familj 

inte passar in i samhällets normer. Bilderböcker är ett bra material som kan användas till 

högläsning och diskussioner för att uppmärksamma och öka elevernas förståelse för hur 

familjer kan se olika ut. Vi har därför valt att analysera bilderböcker med fokus på hur 

olika familjekonstellationer ser ut, och då fokusera på regnbågsfamiljer. Regnbågsfamilj 

är familjer som inte ser ut som den traditionella kärnfamiljen, med ett heterosexuellt par 

som föräldrar. Det kan handla om HBTQ-personer, som står för homosexuella, 

bisexuella, transpersoner och queerpersoner (www.ne.se, HBTQ, 151208). Barn 

uppfostras in i det heteronormativa samhället och det är därför viktig att ifrågasätta 

normen, till exempel genom barnlitteratur (Österlund, 2012:258).  Förhoppningen är att 

lärare kan ha hjälp av undersökningen i sin undervisning där de kan använda liknande 

litteratur för att öka elevernas förståelse för olika familjekonstellationer. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika familjekonstellationer, med fokus på 

regnbågsfamiljer, framställs i fyra olika bilderböcker. Vi vill analysera hur författare 

och illustratörer använder sig av text och bild för att framställa familjerna. Vi vill även 

undersöka om huvudsyftet med böckerna är att uppmärksamma läsaren på 

regnbågsfamiljer eller om berättelsens tema är ett annat, och regnbågsfamiljen enbart en 

detalj. Utifrån syftet ställs följande frågeställningar: 

 Hur framställs olika regnbågsfamiljer i olika bilderböcker? 

o Hur använder sig författare och illustratörer av text och bild för att visa 

på de olika familjerna? 

o Är böckerna didaktiskt upplagda för att upplysa läsaren om 

regnbågsfamiljer och i så fall på vilket sätt? 

http://www.ne.se/
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras inledningsvis tidigare forskning som är viktig i förhållande 

till studien. Därefter tas de teoretiska utgångspunkterna upp. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Här presenteras forskning om bilderböcker ur olika aspekter som är av betydelse för 

analysen. Inledningsvis beskrivs forskning om olika berättarperspektiv. Därefter tas 

teorier om didaktik i barnlitteratur upp, följt av relationen mellan text och bild. I några 

av de analyserade böckerna är karaktärerna skildrade som djur. Därför beskrivs 

forskning om hur författare kan använda sig av djur i bilderböcker. Avslutningsvis 

presenteras forskning om hur regnbågsfamiljer uppmärksammas i bilderböcker. 

 

2.1.1 Berättarperspektiv  

Författare använder sig av olika berättarperspektiv för att på olika sätt berätta 

historierna. Berättarperspektivet är ”sättet att berätta, hur det berättas, till skillnad från 

vad som berättas” (Nikolajeva 2004:145). Sättet historien berättas på påverkar hur vi 

uppfattar berättelsen (Nikolajeva, 2004:147ff). I barnböcker finns oftast en jagberättare 

eller en tredjepersonsberättare. När en författare använder sig av en jagberättare, ett 

personligt berättande, benämns en person som ”jag”. Med en jagberättare kan läsaren 

följa personens tankar och känslor. Läsaren får då bara ”jag”-personens syn på 

berättelsen. Det kan begränsa berättandet eftersom läsaren inte kan följa vad andra 

karaktärer tänker och känner på samma sätt som ”jag”-personen. Om författaren istället 

använder sig av en tredjepersonsberättare, ett opersonligt berättande, finns inget ”jag” 

utan karaktärerna beskrivs i istället som ”hon” och ”han”. Läsaren får ofta följa flera 

personers upplevelser, ibland får man även följa flera personers tankar.     

   Ytterligare en aspekt som påverkar berättelsen är fokalisering. Det innebär att läsaren 

får följa en viss karaktärs synvinkel, även om berättelsen är skriven ur ett 

tredjepersonsperspektiv. Fokalisering är ”en manipulering av synvinkeln som gör att vi 

uppfattar berättelsen ”som om” den berättades av den fokaliserade personen” 

(Nikolajeva, 2004:172). Det finns fortfarande en opersonlig berättare, men berättelsen 

berättas ur en karaktärs perspektiv. Det finns tre olika fokaliseringsvinklar: icke-

fokalisering, extern fokalisering och intern fokalisering. Vid icke-fokalisering får 

läsaren inte någon inblick i vad fokalisatorn tänker. “[B]erättaren ser och vet mer än 

fokalisatorn (till exempel, vad de andra personerna tänker)” (Nikolajeva, 2004:172). 
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Med en extern fokalisering får läsaren uppleva berättelsen genom fokalisatorns 

synvinkel, men får ingen kännedom om hennes tankar och känslor, medan intern 

fokalisering innebär att läsaren dessutom får veta vad fokalisatorn/karaktären tänker, 

känner och upplever. 

 

2.1.2 Didaktik i barnlitteratur 

Barnlitteratur är en speciell genre, då de är skrivna av vuxna för barn (Nikolajeva, 

2004). Detta gör att de vuxna har stor påverkan på vad för sorts litteratur barn läser. 

Barnböcker har använts för att ”fostra, undertrycka och socialisera” (Nikolajeva, 

2004:16) så länge litteratur för barn har funnits. 

   Det finns flera fördelar med att använda sig av just bilderböcker i undervisningen med 

yngre barn (Strasser & Seplocha, 2007). Bland annat hjälper de barnen att utöka sitt 

ordförråd genom att själva läsa och bli lästa för. Bilderna i böckerna kan hjälpa dem att 

bli intresserade av och fokusera på berättelsen. Böckerna utmanar barnen att jämföra 

text och bild och hitta mönster, likheter och skillnader i berättelsen. Ytterligare en 

aspekt är att böckerna kan få barn att känna igen sig i och koppla till sina egna 

erfarenheter och sitt eget liv (Strasser & Seplocha, 2007). 

   Nikolajeva (2004) betonar barnlitteraturens didaktiska aspekter som en viktig del av 

böckerna, men det finns även estetiska aspekter som är av stor betydelse för läsaren. 

Även Kåreland (2013:157ff) skriver om förhållandet mellan didaktiken och estetiken i 

barnlitteratur och den debatt som finns om dem. Förr sågs barnlitteraturen som ett 

didaktiskt verktyg för att uppfostra barnen, lära dem om hur man ska bete sig mot andra 

och om hur samhället fungerar (Nikolajeva, 2004:159). I dessa böcker förklaras bland 

annat varför karaktärerna handlar på ett visst sätt och hur exempelvis eventuella misstag 

som karaktärerna gör påverkar dem och andra. Böcker som är skrivna på detta sätt leder 

sällan till att läsaren själv behöver reflektera och fundera, då allt är utskrivet i texten. 

Däremot anses det viktigt att dagens barnlitteratur är estetisk tilltalande och konstnärlig. 

Om barnboken enbart är till för att undervisa barnen blir det mer en lärobok än en 

skönlitterär bok. Kåreland anser att det ena inte behöver utesluta det andra. Barnböcker 

kan vara både estetiskt tilltalande och samtidigt ha ett didaktiskt budskap. 

   En aspekt som tidigare nämnts som kan påverka läsaren är berättarperspektivet, bland 

annat ur ett didaktiskt synsätt (Nikolajeva, 2004). När författaren till en barnbok 

använder sig av en allvetande berättare kan hon påverka läsarens tolkning av 

händelserna i böckerna på ett annat sätt än om det är ett jagberättande då det enbart är 

huvudkaraktärens synvinkel och tolkning av händelserna man får följa.  
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  Utifrån Kåreland och Nikolajevas beskrivningar förväntas litteraturen i vår analys vara 

en kombination av didaktisk och estetisk. Relationen mellan didaktiken och estetiken är 

intressant att se till i analysen av hur regnbågsfamiljerna skildras i litteraturen och vad 

författare och illustratörer anser viktigt att lyfta fram.  

 

2.1.3 Relationen mellan text och bild 

Bilderböcker är en typ av barnbok där både text och bild är lika viktigt för berättelsen. 

Berättelsen bygger både på texten, bilden och samspelet mellan dem (Strasser & 

Seplocha, 2007). Bilderböcker skiljer sig från annan skönlitteratur på det sättet att 

läsaren måste ta in historien både verbalt och visuellt (Nikolajeva, 2000:11). Det är 

skillnad på en illustrerad bok och en bilderbok. En bilderbok är beroende av texten och 

bilderna för att berättelsen ska förstås fullt ut, medan i en illustrerad bok kan man ta bort 

bilderna och fortfarande förstå historien på samma sätt enbart med texten. I en bilderbok 

kan till exempel handlingen visas med både text och bild, medan miljön mest visas i 

bild och personbeskrivningen mest i text. En vanlig definition av en bilderbok är att det 

ska vara en bild på varje uppslag. Nikolajeva menar att det inte räcker till som en 

definition, då det även stämmer på exempelvis en del illustrerade barnböcker. Istället 

menar hon att det är relationen mellan texten och bilden som avgör, båda behövs för att 

läsaren ska förstå hela handlingen (Nikolajeva, 2000). 

   I bilderböcker samverkar bild och text för att ge en helhetsbild där ingen av delarna 

kan uteslutas. Bild- och textrelationen kan delas upp i fem kategorier: symmetrisk, 

kompletterande, förstärkande, kontrapunktisk och motstridig bilderbok (Nikolajeva, 

2000:22, Nikolajeva & Scott, 2000:225f). I en symmetrisk bilderbok visar bild och text 

på samma historia. I kompletterande bilderböcker samverkar text och bild och fyller i 

varandras luckor. I den förstärkande bilderboken utökar bilderna innehållet i texten på 

ett sätt som gör att läsaren är beroende av bilderna för att kunna förstå hela handlingen. 

Det kan också vara tvärt om, att texten förstärker bilderna. Den kontrapunktiska 

bilderboken har en ifrågasättande relation mellan text och bild. De samverkar på ett 

kreativt sätt och båda delarna behövs för att läsaren ska kunna förstå hela handlingen. I 

motstridiga bilderböcker går text och bild emot varandra, de visar inte på samma 

handling. Läsaren behöver tyda båda delarna för att ha möjlighet att tolka hela 

berättelsen (Nikolajeva, 2000, Nikolajeva & Scott, 2000). Efter en första genomläsning 

av vårt material bedömer vi att böckerna är inom kategorierna symmetrisk och 

kompletterande bilderbok.   
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2.1.4 Djur i bilderböcker 

I bilderböcker förekommer det ofta djur som karaktärer och då framställs de ofta som 

förmänskligade. Djuren i böckerna uppträder i mänsklig skepnad genom att de bland 

annat klär sig och bor i hus (Nikolajeva, 2000:55ff). Både djur som är förmänskligade 

och som är skildrade som verkliga djur har under lång tid varit omtyckt och ett vanligt 

inslag i litteratur för barn (Lassén-Seger, 2008). Det finns estetiska skäl till att 

bilderboksskapare använder sig av djur, bland annat för att kunna undvika frågor om 

exempelvis ålder och kön (Nikolajeva, 2000). Att använda djurgestalter kan underlätta 

för författare och illustratörer, eftersom det är mer accepterat att djur har få egenskaper. 

Författaren kan då fokusera på att framhäva denna egenskap hos karaktären. 

   Bilderböcker återspeglar situationer och konflikter som kan kännas igen av läsaren. 

Att använda djurgestalter i bilderböcker kan hjälpa barn att uppleva konflikten utan att 

känna att konflikten blir för personlig och hotfull (Nikolajeva, 2000:56). Barn kan 

därmed sätta sig in i konflikten eller händelsen genom ett utanförperspektiv och ta till 

sig situationen. I två av böckerna i studien förekommer förmänskligade djur i form av 

giraffer och fåglar. 

   

2.1.5 Regnbågsfamiljer i bilderböcker 

Regnbågsfamilj kan till exempel vara familjer med två mammor, eller två pappor. Det 

kan också vara en så kallade fyrklöverfamilj ”det vill säga en familj där barnet har två 

biologiska föräldrar vilka båda lever tillsammans med en person av samma kön” 

(Heggestad, 2013:228). I en av bilderböckerna används ordet stjärnfamilj, som syftar på 

att familjer kan se olika ut. Föräldrarnas relationer beskrivs på olika sätt i böckerna, 

bland annat att de är gifta. Från den 1 maj 2009 blev det lagligt för samkönade par att 

gifta sig. Innan dess kunde de bara registrera partnerskap (Gleisner, www.ne.se, 

151208). 

   Det finns en del forskning kring regnbågsfamiljer i bilderböcker. Heggestad (2013) 

skriver om svenska böcker för barn som på olika sätt behandlar regnbågsfamiljer och 

hbtq-personer. Heggestad nämner Qrister Queer i Den Gröna barnkammarboken med 

Eva Dahlin och Annika Lundeberg som redaktörer från 2007. Qrister står för bokstaven 

Q i alfabetet och bilden visar en man i traditionella kvinnokläder. Även böckerna om 

tant Brun, tant Grön och tant Gredelin av Elsa Beskow nämns som böcker som inte 

skildrar kärnfamiljen utan handlar om tre tanter som tar hand om Petter och Lotta. Även 

om böckerna inte tar upp hur relationerna mellan de tre tanterna ser ut är det ett exempel 

http://www.ne.se/
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på hur författaren har valt att frångå den traditionella synen på familjen (Heggestad, 

2013). 

   Heggestad beskriver hur barnböcker som handlar om regnbågsfamiljer kan ha olika 

pedagogiska mål, där barnen i olika grad får ta del av de värderingar som författare och 

förlag vill förmedla. 

Somliga böcker har ett klart upplysningssyfte och vill förklara hur det är att leva i en familj 

där föräldrarna har samma kön eller vill visa hur barn kommer till genom insemination. 

Andra däremot kommenterar över huvud taget inte vuxengenerationens relationer, de tas 

bara för givna, eller så förekommer det queera mer som en subtext. (Heggestad, 2013:224) 

Ofta framställer bilderböckerna att regnbågsfamiljerna är precis som heterosexuella 

familjer, med den enda skillnaden att föräldrarna är homosexuella (Heggestad, 

2013:228). Homosexuella föräldrar skildras oftast i stabila parrelationer i 

bilderböckerna och beskrivs ofta som väldigt lyckliga. Esposito (2009) har gjort en 

liknande analys av amerikanska barnböcker som handlar om regnbågsfamiljer. I dessa 

böcker får ofta de homosexuella föräldrarna ersätta de heterosexuella föräldrarna. De 

heterosexuella upplevs som en norm som de homosexuella anpassas efter utan att se till 

eventuella skillnader som kan finnas (Esposito, 2009). 

   Böcker som tar upp regnbågsfamiljer har förändrats över tid och behandlar på olika 

sätt det faktum att föräldrarna är homosexuella (Heggestad, 2013). De första svenska 

bilderböckerna om regnbågsfamiljer, bland annat Malins mamma gifter sig med Lisa 

(1999), förklarar det faktum att de inte är som den typiska kärnfamiljen, men det gör 

inte något då föräldrarna älskar varandra och barnen. De flesta böcker som har kommit 

ut senare förklarar inte familjerelationerna på samma sätt, då det ses som något mer 

naturligt i dagens samhälle. Flera av böckerna handlar om något annat, där föräldrarnas 

homosexualitet bara är en detalj som inte påverkar handlingen (Heggestad, 2013).  

   Det kan vara svårt att ta upp sexualitet hos barn i bilderböcker, då barn ofta ses som 

asexuella och oskuldsfulla (Österlund, 2012:255). Barnens sexualitet gestaltas i 

bilderböcker på andra sätt än vuxnas. Det kan visas genom till exempel ”sensualitet, 

närhet, beröring, färg och form eller som uttryck för lust och sinnlighet” (Österlund 

2012:260). I bilderböcker är det ofta föräldrarna som gestaltas som öppet homosexuella 

och inte barnen, även om det självklart finns undantag (Heggestad, 2013:232). Även i 

vår analys kommer vi fokusera på regnbågsfamiljer med homosexuella föräldrar, där 

barnens sexualitet inte nämns. 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta stycke beskrivs två teorier som vi använt oss av i analysen. Undersökningen 

utgår ur det sociokulturella perspektivet och det queerteoretiska perspektivet. Först ges 

en kort överblick av det sociokulturella perspektivet, som utgår ifrån lärande i sociala 

sammanhang. Därefter redogörs för det queerteoretiska perspektivet, som ifrågasätter 

heteronormen. 

 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet fokuserar på det lärande som sker genom språk och 

sociala samspel (Säljö, 2012:185ff). Omgivningen är av stor betydelse för individens 

utveckling av tanke och språk. Det handlar om kunskap som är kulturellt kopplad och 

som man lär sig genom samspel och kommunikation med andra. Genom att aktivt delta 

i samspelet med andra människor formar man sitt eget lärande. Det finns enligt 

Vygotskij två olika typer av redskap att använda för att tolka och samspela med 

omvärlden: det språkliga och det materiella. Säljö förklarar hur dessa två begrepp kan 

vara svåra att skilja på, då de ofta uppträder i en kombination, såsom exempelvis en bok 

som dels består av språk men även är ett föremål. Därför kan termen kulturellt redskap 

användas för att innefatta både de språkliga och de materiella aspekterna. Detta är vad 

Vygotskij kallar mediering, “[m]ed mediering avses att människor använder redskap 

eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den.” (Säljö, 2012:187). En av de 

viktigaste delarna för mediering är framför allt språket. Det kan handla om både talat 

och skrivet språk. Även andra typer av medier, till exempel bilder, kan användas på ett 

kommunikativt sätt (Säljö, 2012).  

   En viktig del av det sociokulturella perspektivet är den så kallade proximala 

utvecklingszonen. Den innebär att man ständigt utvecklas och är mottaglig för att utöka 

sina kunskaper. För att nå den proximala utvecklingszonen bygger man vidare på den 

kunskap man redan besitter. Till en början kan man behöva mycket hjälp av någon som 

besitter mer kunskap om ämnet än vad man själv gör, det kan till exempel vara en lärare 

eller en klasskamrat. Ju mer kunskap man får, desto mindre stöd behövs för att 

utvecklas (Säljö, 2012). 

   Det sociokulturella perspektivet är viktigt för denna analys då förhoppningen är att 

böckerna ska kunna användas i undervisning för att genom högläsning och diskussioner 

öka elevernas förståelse för olika familjekonstellationer, vilket kan ses som mediering. 
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Genom samtal med lärare och klasskamrater kan eleverna utvidga sina kunskaper, vilket 

kan kopplas till den proximala utvecklingszonen.  

 

2.2.2 Queerteori 

Queerteorin har funnits sedan 1990-talet och har som syfte att ifrågasätta 

”föreställningar om fasta och normativa sexuella identiteter” (Tenngart, 2008:124). Det 

handlar om att ifrågasätta det heteronormativa samhället som finns idag, där 

homosexualitet och heterosexualitet ses som varandras motsatser.  

   Queerteorin inom litteraturvetenskap handlar om att ifrågasätta heteronormen i 

litteraturen (Kivilaakso, Lönngren & Paqvalén, 2012:9).  Litteraturen kan ses ur olika 

aspekter, exempelvis berättarstrategier och stilar. Genom att använda sig av ett 

queerteoretiskt perspektiv vid litteraturanalyser kan man se hur normer syns i och 

påverkar berättelsen. När man utgår från queerteorin ser man till det som är avvikande, 

konstigt och som på olika sätt går emot den heterosexuella normen. Förutom innehållet 

är även de luckor som kan finnas i berättelsen viktiga att se till (Kivilaakso m.fl, 2012). 

   Det är viktigt att komma ihåg att det inte är ”fel” att följa normen i litteraturen. 

Queerteorin går ut på att uppmärksamma normer och hur de påverkar litteraturen, inte 

döma i vad som är rätt och fel (Österlund, 2012:261).  

 

3 Metod och material 
I detta kapitel presenteras den metod som analysen bygger på, följt av metodkritik. 

Därefter redovisas det material som analysen omfattar och hur urvalsprocessen har gått 

till. Avslutningsvis framförs materialkritik. 

 

3.1 Analysmetod 

Analysen av text och bild är gjord utifrån en kvalitativ metod genom närstudier av de 

utvalda bilderböckerna (Lagerholm, 2010). Materialet analyseras noggrant för att ge en 

djup analys av ett fåtal böcker.  

   Analysen grundar sig på ett queerteoretiskt perspektiv. Österlund (2012) beskriver hur 

man kan analysera bilderböcker med hjälp av queerteori. ”En queer analys av 

barnlitteratur borde fokusera uttryckligen på hur heterosexualiteten normaliseras eller 

hur normbrott gällande kön och sexualitet gestaltas” (Österlund, 2012:257). Med ett 

queerteoretiskt perspektiv analyseras bilderböckerna för att se hur karaktärerna och 

berättelsen skildras i relation till heteronormen. Österlund nämner några olika aspekter 

som vi tagit hänsyn till i analysen av text och bild och relationen mellan dem. Det är 
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bland annat hur karaktärerna skildras och hur eventuella avvikelser från normen visas. 

Ytterligare en aspekt som analyseras är om heteronormativiteten påverkar berättelsens 

struktur (Österlund, 2012:261f). I analysen ser vi även till hur författarna använder sig 

av olika berättarperspektiv och fokalisering och hur det påverkar handlingen i de olika 

bilderböckerna (Nikolajeva, 2000, Österlund, 2012). Böckerna i analysen är alla skrivna 

med en tredjepersonsberättare där författarna på olika sätt använder sig av fokalisatorer 

för att berätta händelserna ur en karaktärs synvinkel. Detta kan påverka hur läsaren 

uppfattar handlingen.  

   Analysen fortsätter med att se till hur författarna ur en didaktisk synvinkel använder 

sig av olika metoder, som berättarperspektiv, fokalisator och hur familjerna beskrivs för 

att uppmärksamma läsaren om regnbågsfamiljer. Vi ser även till vilka förlag som gett ut 

böckerna och om det har någon påverkan på böckernas syfte och innehåll.  

 

3.1.1 Metodkritik 

Vi har valt att använda queerteorin till analysen då den ifrågasätter den heterosexuella 

normen, bland annat i bilderböcker. I analysen har vi medvetet valt ut de delar i 

queerteorin som förklarar vår analys.  

   Analysen är inspirerad av Nikolajevas (2000) metod i analyser av bilderböcker. Hade 

undersökningen enbart utgått från hennes metod och sett ännu mer på hur bilderna och 

texten samarbetar, hade vi fått andra tolkningsmöjligheter av böckerna. Detta hade 

troligtvis lett till ett annat resultat. Vi har avsiktligt valt bort vissa delar av Nikolajevas 

metod för att istället analysera hur böckerna är normbrytande i sitt upplägg.  

   Vi har medvetet avgränsat studien till en text- och bildanalys och använder inte en ren 

bildanalys. Därför har bilderna inte analyserats lika ingående som annars kunde ha varit 

möjligt.  

   Eftersom analysen enbart omfattar fyra böcker ger den ingen helhetsbild av all 

barnlitteratur om regnbågsfamiljer. Istället går analysen djupare in på de böcker som 

undersökningen omfattar.  

 

3.2 Material 

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

De bilderböcker som analyseras i undersökningen framställer familjekonstellationer på 

olika sätt. Vi har valt ut dessa böcker för att de på ett tydligt sätt tar upp olika familjer. 

Analysen omfattar fyra böcker som handlar om olika regnbågsfamiljer.  
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   Urvalsprocessen började med att vi sökte på internet och läste på om olika böcker som 

handlar om regnbågsfamiljer. Vi gick även till biblioteket och lånade böcker från 

bilderboksavdelningen och även deras “regnbågshylla” där de samlat böcker på detta 

tema. 

   Denna studie är begränsad till regnbågsfamiljer. Därmed har vi valt bort böcker om 

andra familjekonstellationer, till exempel ensamstående föräldrar. Vi har valt att inte 

heller analysera böcker där de tar upp att det är accepterat att älska vem man vill, som 

till exempel Grodan och kärleken av Max Velthuijs. I undersökningen analyserades inte 

heller individer som går emot normen, till exempel Kalle med klänning av Anette 

Skåhlberg. En anledning till att vi har valt att göra på detta sätt är att begränsa arbetet 

för att kunna fokusera på regnbågsfamiljerna och hur de skildras i böckerna. 

   De böcker vi har valt att analysera är Malins mamma gifter sig med Lisa (1999) av 

Annette Lundborg och Mimmi Tollerup-Grkovic.  Pinsamt värre, Krille! (2009) av Åsa 

Karsin och Karin Bektasevic. Jösta och Johan (2010) av Anette Skåhlberg och Katarina 

Dahlquist. Pappa, pappa och jag (2014) av Juliette Parachini-Deny och Marjorie Béal. 

   Alla dessa böcker är opaginerade, därför har vi ingen sidhänvisning i referenserna i 

analysen. Vi har haft detta i åtanke och därför varit tydliga med ungefär vart i böckerna 

citat och referenser är hämtade.  

   Alla böckerna är enkla att hitta på biblioteket, vilket gör dem lämpliga till analysen då 

lärare och barn enkelt kan få tag i dem. Böckerna är lämpliga att använda i förskola, 

förskoleklass och upp till årskurs tre för att i klassen diskutera olika familjerelationer. 

 

3.2.2 Materialkritik 

Eftersom vi enbart analyserat ett fåtal böcker ger denna analys ingen helhetsbild av all 

litteratur om regnbågsfamiljer. Vi har valt ut dessa böcker för att begränsa arbetets 

omfång. Analysen berör inte heller andra typer av böcker, som till exempel skildrar 

kärnfamiljer och ensamstående föräldrar. Det hade kunnat vara intressant att jämföra 

dessa böcker med varandra och se hur de på olika sätt skildrar familjer.  

   Böckerna i analysen är olika uppbyggda och fokuserar olika mycket på familje-

konstellationerna. Vi har medvetet valt olika typer av böcker för att ge en varierad 

analys. Det har lett till att en del böcker krävde mer analys av oss, vilket har gjort att en 

del böcker får mer utrymme i analysen.  

 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMax%20Velthuijs
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3.3 Etiska ställningstaganden 

Det är viktigt att följa en god forskningssed i arbetet. I denna analys med enbart tryckt 

litteratur innebär det att vi strävar mot att vara objektiva för att ge en trovärdig analys 

och ge en representativ bild av resultatet. Vi är medvetna om att vi är uppvuxna i ett 

heteronormativt samhälle och att det kan påverka analysen. Vi har i möjligaste mån 

genomfört analysen objektivt. 

 

4 Analys 
I analysen beskrivs först berättelsen i böckerna för att sedan analyseras utifrån våra 

frågeställningar. Utifrån frågeställningarna har vi delat upp analysen i hur författarna 

och illustratörerna använder sig av text och bild för att gestalta regnbågsfamiljerna i de 

utvalda böckerna. Därefter fortsätter analysen med att se till om och hur böckerna är 

didaktiskt upplagda för att upplysa läsaren om regnbågsfamiljer. Vi ser även till 

bokförlagens betydelse. 

 

4.1 Malins mamma gifter sig med Lisa 

Malins mamma gifter sig med Lisa är skriven av Annette Lundborg och är illustrerad av 

Mimmi Tollerup-Grkovic (1999).  Boken handlar om Malins mamma Siv som ska gifta 

sig med Lisa. Malin har dessutom en pappa (vars namn läsaren inte får veta) som är 

tillsammans med sin kille Niklas, på så sätt skildras en fyrklöverfamilj. Boken berättas 

ur ett tredjepersonsperspektiv där Malin är fokalisatorn. 

   På framsidan ser man en flicka i grön klänning, som står bakom ett bord. På bordet 

står en bröllopstårta som flickan provsmakar. På toppen av tårtan syns två 

dekorationsbrudar i vita bröllopsklänningar. Det finns även rosa blommor och gula 

serpentiner. De rosa och gula färgerna återkommer även som ett färgfält i bakgrunden. 

   På första uppslaget i boken står det att “Malins mamma ska gifta sig med Lisa. Malins 

mamma, Siv, älskar Lisa och Lisa älskar Siv” (Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999). 

Bilden visar en sovrumsmiljö där Malin sitter på golvet och noggrant ser på ett par gula 

finskor i en skolåda som matchar en gul klänning på sängen. En kvinna, som vi senare 

får veta är Lisa, ligger i sängen och ser trött men glad ut. En annan kvinna, Siv, lutar sig 

över Lisa med en väckarklocka i handen och ser pigg och glad ut. 

   På nästa uppslag står det bland annat att Siv och Lisa ska gifta sig i stadshuset. De 

håller på att göra sig i ordning och är nervösa och vimsiga, vilket visas i både text och 
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bild. Senare ser Malin en blå bil svänga in på parkeringen. I texten står det att det är 

pappan och hans kille Niklas som kommer i bilen för att hämta dem. Det är nu första 

gången som läsaren får en ledtråd om att det är en fyrklöverfamilj.  

   De åker iväg till stadshuset och sen är det dags för bröllop. I texten får läsaren följa 

Malins tankar, som mest handlar om att hon tycker att det är läskigt och att hon är 

kissnödig. Det står även hur en “dam i lila kåpa” pratar och hur Lisa och Siv säger ja till 

varandra, “byter ringar och kysser varandra” (Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999). 

Bilden visar hur Lisa och Siv är klädda i fina klänningar, med blommor i håret och 

blombukter i händerna. Väggarna i stadshuset är varmt rosa. Det enda som bryter av i 

färgen är pappan och Niklas i sina mörka kostymer. 

   Boken fortsätter med festligheter och att Malin senare får veta att Lisa ska bli gravid. 

Berättelsen hoppar sedan fram i tiden och läsaren ser att Lisas gravidmage har blivit 

mycket större, vilket tyder på att flera månader har passerat. Nu är det sommar och 

familjen är på semester. 

   I texten får läsaren veta att Malin frågar sin mamma Siv “hur kommer egentligen 

bebisen in i magen?” (Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999). Siv förklarar att det är frön 

som kommer från pappan, som Lisa hjälpte till att “putta in” i magen. Fröet krockade 

med ett ägg och Malin bildades. Malin ställer frågor om förklaringen, hon undrar om 

fröna är som blomfrön, om hennes mamma fick frön från hennes pappa och om hon var 

ett sådant frö. Mamman svarar på Malins frågor och Malin verkar nöjd med svaren. 

Bilden visar en burk med “frön” med texten “Malin-Frön”. Senare kommer pappan och 

Niklas och läsaren får veta att det är Niklas som är pappa till barnet i Lisas mage. 

   I texten på sista uppslaget får läsaren veta att Malin tycker att det ska bli spännande att 

bli storasyster, något som hon inte riktigt tänkt på tidigare. Bilden visar hur de fyra 

vuxna sitter och äter middag i solnedgången. Det känns väldigt harmoniskt och 

avslappnat och alla är glada. De sitter blandat varannan kvinna och varannan man och 

Malin har somnat i sin pappas knä.  

 

4.1.1 Användandet av text och bild i Malins mamma gifter sig med Lisa 

Genom hela boken samarbetar text och bild för att berätta historien, därför är det är en 

kompletterande bilderbok (Nikolajeva, 2000:22). Både text och bild behövs för att 

förstå hela handlingen. Ett exempel är att i texten får läsaren direkt veta att det handlar 

om ett bröllop. Ser man enbart till bilderna i början av boken, förutom framsidan, hade 

det kunnat handla om en fest i största allmänhet som karaktärerna gör sig redo för. 
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Samtidigt behövs bilderna för att bland annat visa hur karaktärerna ser ut, förstärka 

karaktärernas känslor och visa hur omgivningen ser ut. 

   Genom analysen av verket framträder bokens tredelade struktur. Första delen handlar 

om bröllopet mellan Lisa och Siv. Den andra delen handlar om hur barn blir till genom 

insemination. Den tredje delen handlar om männens besök och hur relationerna mellan 

de vuxna och barnen ser ut. 

   Författaren använder sig av Malin som intern fokalisator, vilket har stor påverkan på 

hur läsaren uppfattar familjen. I berättelsen används aldrig ordet homosexuell, däremot 

är författaren tydlig med att betona att Siv och Lisa är kära och därför ska de gifta sig. 

Det ses som något naturligt av Malin och inget som hon ifrågasätter. Eftersom Malin är 

fokalisatorn och vi får följa hennes perspektiv kan det upplevas naturligt även för 

läsaren att de två kvinnorna är tillsammans. Vid beskrivningen av bröllopet ligger fokus 

på att Malin tycker att det är läskigt, att hon känner sig liten i det stora stadshuset och att 

hon är kissnödig. Mindre fokus riktas mot själva vigselakten. Detta visas i både text och 

bild, eftersom i illustrationen ser Malin inte på brudparet utan ser åt andra hållet. 

Däremot blir Malin väldigt glad åt att hon ska få ett syskon och ägnar hela sin 

uppmärksamhet åt det och undrar hur barn blir till, tvärt emot vad hon gjorde vid 

bröllopet. Ur barnets synvinkel är det mer spännande att få ett syskon och veta hur ett 

barn blir till än att två kvinnor gifter sig. Malin är van vid att de två kvinnorna är 

tillsammans, det är då inte något speciellt i hennes ögon att de nu är gifta. 

   Kvinnorna gestaltas som traditionellt feminina, med varma rosa och gula färger och 

mycket blommor vid bröllopet. Även bakgrunden har ofta varma färger. Männen 

gestaltas med mörkare färger på kläderna, ofta i blått. Detta kan vara ett sätt att följa den 

traditionella normen av manligt och kvinnligt. 

   Boken går emot den heterosexuella normen eftersom den handlar om två kvinnor som 

gifter sig, att två män är ihop och att Malin är född genom insemination mellan Siv och 

pappan. Inseminationen sker i en överenskommelse mellan de två paren, detta gör dem 

till en fyrklöverfamilj. Under berättelsens gång sker även en insemination mellan Lisa 

och Niklas. I boken berättar Lisa att hon ska bli gravid för Malin. Detta kan vara ett 

normbrott, då Lisa i förväg berättar för Malin att hon ska bli gravid, innan hon har blivit 

det. Familjen skildras på ett sätt som skulle kunna vara en traditionell kärnfamilj, de 

åker på semester och har parmiddag tillsammans. Båda paren gestaltas som väldigt 

glada och lyckliga. Att föräldrarna gifter sig följer också den traditionella normen, 

skillnaden är att det är två kvinnor som gifter sig.  
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   Författaren använder sig av ett heteronormativt perspektiv i vissa situationer i boken. 

Ett exempel är att ordet bröllop används istället för partnerskap. När boken skrevs var 

det inte lagligt att gifta sig för homosexuella par. Trots det använder sig författaren av 

ordet bröllop, vilket kan tolkas som att paret ska leva upp till den heterosexuella 

normen. Det kan även tolkas som att det är författarens vilja att det ska bli lagligt för 

homosexuella att gifta sig och genom boken ge en positiv syn och normalisera att ett 

homosexuellt par gifter sig. 

   På framsidan visas en bröllopstårta, där dekorationsbrudparet på tårtan är klädda i vita 

bröllopsklänningar. Detta kan kopplas till läsarens tidigare eventuella erfarenheter av 

bröllop, då det traditionellt är ett brudpar med en man och en kvinna på tårtan. Däremot 

är Lisa och Siv inte illustrerade i traditionella vita bröllopsklänningar, då de är klädda i 

en rosa och en gul klänning. Färgerna på klänningarna skulle kunna vara ett medvetet 

val av illustratören för att gå emot den traditionella normen, där bruden traditionellt är 

klädd i en vit klänning. 

  Ytterligare ett exempel på hur illustratören kan ha ett medvetet, eller omedvetet, 

heteroperspektiv är i bilden på sista uppslaget när de två paren äter middag tillsammans. 

De vuxna sitter varannan kvinna och varannan man, vilket skulle kunna uppfattas som 

en parmiddag med två heterosexuella par. 

 

4.1.2 Didaktik i Malins mamma gifter sig med Lisa 

Redan på första sidan finns didaktiska inslag i texten. Författaren förklarar att Siv och 

Lisa ska gifta sig eftersom att de älskar varandra. Det är tydligt att detta är något 

författaren vill att läsaren ska förstå redan från början och att det är en viktig del av 

handlingen. Författaren använder ordet bröllop i boken, detta möjligtvis för att det är ett 

enklare begrepp för barn att förstå innebörden av än ordet partnerskap. Som tidigare 

analyserats kan det även tolkas som ett sätt för paret att leva upp till heteronormen och 

ett sätt att normalisera förhållandet. 

   Familjen i berättelsen är en så kallad fyrklöverfamilj, även om ordet inte nämns i 

boken. Detta gör läsaren medveten om att familjer kan se ut på olika sätt. Även för 

homosexuella par finns möjligheter att få barn, exempelvis genom att bilda så kallade 

fyrklöverfamiljer.  

   I ett uppslag frågar Malin sin mamma Siv om hur bebisen kommer in i magen, varpå 

Siv förklarar hur en insemination går till. Hon använder ord som ”bebisfrön” som 

kommer från pappan som ”puttas” in i mammans mage för att krocka med ett ägg. Detta 
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blir ett enkelt sätt för författaren att förklara. Att ta upp hur barn blir till i bilderböcker 

skulle kunna vara ett svårt ämne, då författare och illustratörer behöver skriva och 

illustrera på en lämplig nivå för den unga läsaren. Här har författaren valt att förklara 

hur insemination går till. Författaren har försökt att förenkla och göra det begripligt på 

en nivå som även yngre barn kan förstå. Beskrivningen som författaren har gjort skulle 

dock kunna vara otydlig för barn, bland annat för att barn kan undra över hur frön 

kommer från pappan och hur de puttas in i mamman. Ett annat problem skulle kunna 

vara att den unga läsaren tror att barn alltid blir till på det här sättet. Berättelsen nämner 

inte att detta bara är ett alternativt sätt att få barn. Det kan vara ett sätt att frångå den 

norm där samlaget mellan en man och en kvinna ses som det naturliga sättet att få barn. 

Det är inte heller tydligt att både en man och en kvinna behövs. Författaren hade till 

exempel kunnat kalla det ”pappa-frö” och ”mamma-ägg” för att göra det tydligt att de 

behövs båda två, istället används ”bebis-frö”. Detta skulle kunna tolkas som att 

författaren inte vill fokusera på könen, det viktiga är att de tillsammans har barn och att 

de älskar varandra. Författaren är ändå tydlig med att det är mamma Siv och pappan 

som har Malin tillsammans och att Lisa och Niklas väntar barn tillsammans. På så sätt 

kan den unga läsaren eventuellt förstå att det behövs både en mamma och en pappa för 

att få ett barn. Malin säger aldrig ”mamma” om Lisa eller ”pappa” om Niklas, vilket 

skulle kunna vara ett sätt för författaren att skilja på Malins biologiska föräldrar och på 

deras partner. Det skulle kunna vara ett sätt att visa på hur det behövs en mamma och en 

pappa för att få ett barn, inte två mammor och två pappor. 

   I efterordet skriver Lundborg om hur ca 40 000 barn i Sverige hade någon 

homosexuell förälder år 1999. Hon skriver om hur familjer kan se ut på olika sätt och att 

homosexuella också kan vara föräldrar. I berättelsen nämns aldrig ordet homosexuell, 

det kommer först i efterorden. Det märks både i berättelsen och i efterorden att 

författaren har ett tydligt syfte att uppmärksamma läsaren om alternativa 

familjekonstellationer som skiljer sig från den traditionella kärnfamiljen. Barn kan få en 

större förståelse för att det finns många homosexuella i samhället, även om de kanske 

inte har mött någon som är öppet homosexuell. Yngre läsare kanske inte vet vad 

homosexuell innebär, vilket kan göra att de inte kopplar ordet till berättelsen de nyss 

läst. Efterordet upplevs vara skriven för vuxna läsare och därför kan det behövas en 

vuxen som kan förklara och diskutera med barnet. Detta kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012). Efterorden kan 
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även informera barn som har homosexuella föräldrar att det finns många fler barn som 

lever i liknande familjekonstellationer.   

   Malins mamma gifter sig med Lisa är utgiven av Eriksson & Lindgren. Förlaget 

köptes 2006 upp av Rabén & Sjögren, vilket gör att det är inte finns mycket information 

om deras tankar och syfte kring deras utgivna böcker. Förlaget fokuserade på 

”personligt urval och satsar på att ge ut ett fåtal väl valda titlar” (Karlsson, www.ne.se. 

151228). Detta tyder på en medvetenhet hos dem i deras val av publicerade böcker. 

 

4.2 Pinsamt värre, Krille! 

Pinsamt värre, Krille! är skriven av Åsa Karsin och är illustrerad av Karin Bektasevic 

(2009).  Boken är skriven med en tredjepersonsberättare med Krille som fokalisator. På 

framsidan av boken ser vi en pojke. Han har badbyxor på sig och står och kniper ihop 

ögonen och är röd i ansiktet. Det ser ut som att han är generad. Bakom honom står två 

kvinnor med ryggarna mot läsaren. De är klädda i bikini, en rosa och en leopard-

mönstrad.  

   På första uppslaget står det att ”Krille och hans föräldrar ska åka på charterresa. De 

ska flyga ända till Kanarieöarna. Krille har aldrig flugit förut. Det pirrar i magen när han 

tänker på det” (Karsin & Bektasevic, 2009). Bilden visar ett rum, som skulle kunna vara 

Krilles sovrum. Han står mitt på bilden och leker med ett flygplan. På väggen sitter en 

teckning, kanske gjord av Krille. På teckningen är det två personer som ser ut som en 

tjej och kille. 

   På nästa uppslag får läsaren veta att Krille har två mammor, detta visas i både text och 

bild. I texten står det om mammorna Gittan och Rita som packar inför resan. De är 

vimsiga och letar efter sina saker. Gittan letar efter sin gula bikini, men hittar bara den 

leopardmönstrade bikinin, vilket Krille tycker är pinsamt. Fler pinsamma saker händer 

på vägen till semestern.  

   När familjen kommit fram till hotellet badar de i poolen och stänker vatten på andra 

gäster. De blir utskällda av en gäst, vilket Krille tycker är pinsamt. Bilden på framsidan 

är en del av bilden som illustrerar när familjen blir utskällda, där Krille gömmer sig 

bakom mammorna.  

   De följande sidorna visar hur familjen badar och äter mat. Efter maten börjar familjen 

dansa och Gittan bjuder upp mannen som tidigare skällt ut dem vid poolen. Även Krille 

börjar dansa med mannens barn. Barnen dansar på ett bord som går sönder, vilket 
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mammorna tycker är pinsamt. Trots det börjar alla skratta och alla dansar tillsammans 

och är glada. 

 

4.2.1 Användandet av text och bild i Pinsamt värre, Krille! 

Boken är en kompletterande bilderbok där bilden och texten kompletterar varandra 

(Nikolajeva, 2000:22). Texten förklarar bland annat hur Krille känner sig och vad 

familjen gör. Bilderna visar hur karaktärerna och omgivningen ser ut. De berättar ibland 

samma sak, till exempel när texten förklarar att mammorna packar och ”yr runt och letar 

efter saker” (Karsin & Bektasevic, 2009). På bilden är mammorna illustrerade med fyra 

armar var, deras ben är illustrerade så att det ser ut som att de är i rörelse. Detta ger ett 

intryck av att de är i full fart och att de gör flera saker samtidigt. Ett flertal gånger 

berättar texten mer om vad som sker än vad bilden visar. 

   Krille är en intern fokalisator och läsaren får följa handlingen från hans perspektiv. 

Han tycker att mycket är pinsamt, men funderar aldrig på sin familjekonstellation. I 

berättelsen upplever han aldrig att det är annorlunda att ha två mammor. Det är heller 

ingen annan som kommenterar hans familj, vilket gör att Krille inte behöver reflektera 

över det. Istället ser han bara de pinsamma sakerna som sker. Som barn kan vissa saker 

upplevas som pinsamma, som vuxna kanske inte reflekterat över på samma sätt. Ett 

exempel är när Gittan fastnar i säkerhetskontrollen. Krille tycker då att det är pinsamt 

att säkerhetspersonalen plockar upp Gittans leopardmönstrade bikini, istället för att 

reflektera över att hon fastnar i säkerhetskontrollen. I texten står det att Krille tycker att 

det är värre att de hittar bikinin än om Gittan hade haft något farlig i väskan. 

   Bilden på framsidan kan för läsaren uppfattas som att Krille gömmer sig bakom 

mammorna och är generad för något som han tycker är pinsamt. Läsaren skulle kunna 

tolka bilden i kombination med titeln på boken som att Krille skäms över sina mammor 

för att de är homosexuella.  Det är först senare i boken som läsaren får en förklaring till 

varför han är generad, det vill säga när de blir utskällda av en hotellgäst. Detta kan vara 

ett sätt att visa att Krille är generad över saker mammorna gör och inte vilka de är. 

   Mammorna skildras som lite vimsiga och som vågar ta plats.  Detta leder till att de 

ibland hamnar i situationer som Krille upplever som pinsamma, exempelvis när 

mammorna skvätter vatten. Att mammorna skildras på detta sätt är en viktig del för 

bokens handling. Hade mammorna skildrats på ett annat sätt hade det kunnat påverka 

både handlingen och titeln på boken. 
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   Boken lägger inget större fokus på att Krille har två mammor. Det är något som 

knappt nämns och påverkar inte handlingen. På första uppslaget finns inget i varken text 

eller bild som indikerar att det handlar om en regnbågsfamilj. I texten står det endast att 

Krille ska åka iväg med sina föräldrar. Fokus ligger på att Krille är pirrig inför resan. 

Bilden ger inte heller några ledtrådar om familjekonstellation, tvärt om skulle läsaren 

kunna tro att det handlar om en traditionell kärnfamilj och att personerna på teckningen 

är hans mamma och pappa. Att författaren inte i början nämner att Krille har två 

mammor skulle kunna vara ett medvetet val för att inte lägga fokus på det. Istället är det 

resan och allt pinsamt som familjen gör som är viktigt. Krille tycker att mycket av det 

mammorna gör är pinsamt, men det handlar inte om att de är homosexuella, utan att de 

gör saker alla föräldrar kan göra. 

   Berättelsen går emot den heterosexuella normen, då föräldrarna är två kvinnor. 

Familjen skildras som en trygg och stabil familj, och det förklaras inte att föräldrarna är 

homosexuella, eller varför de två kvinnorna är tillsammans. I boken nämns inte heller 

hur mammorna har fått Krille, han kallar dem båda för mammorna. Hur de gick till väga 

för att få Krille, till exempel genom insemination eller adoption, är inte relevant för 

historien, istället fokuseras semestern och allt pinsamt som händer.  

 

4.2.2 Didaktik i Pinsamt värre, Krille! 

Ett didaktiskt budskap i boken kan vara att familjer med homosexuella föräldrar kan 

vara precis som en kärnfamilj. Att boken handlar om ett homosexuellt par uppfattas inte 

som en viktig del i handlingen, det är bara en liten detalj att Krille har två mammor. 

Homosexuella föräldrar kan vara lika pinsamma och ha lika roligt som heterosexuella 

föräldrar. Berättelsen är skriven så att läsaren inte lägger stort fokus på familjen, istället 

ser man till semestern och de pinsamma sakerna. Boken upplevs inte direkt som 

didaktisk, men det finns en tydlig didaktisk poäng i att skildra ett homosexuellt par i ett 

sammanhang som läsaren kan känna igen sig i, till exempel semester. På så sätt kan 

författaren normalisera att barn lever i olika familjer, till exempel med två mammor. 

   Berättelsen upplevs inte vara didaktiskt upplagd för att upplysa läsaren om 

regnbågsfamiljer. Däremot i efterordet, som är skrivet av förlaget, står det om hur de 

vill att deras berättelser ska visa vardagens fantastiska mångfald. De menar att alla ska 

få vara sig själva. Detta visar på en medvetenhet hos författaren och förlaget. 

   Boken är utgiven av Olika förlag som har som riktlinje ”att gå bortom begränsande 

stereotyper och bidra till ett inkluderande samhälle” (http://www.olika.nu/, 151228). 

Förlaget granskar alla böckerna de ger ut genom ett normkritiskt perspektiv. De betonar 

http://www.olika.nu/
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att barnböcker har stor påverkan på barn och därför är det är viktigt att på ett naturligt 

sätt visa på att det finns olika sätt att vara och leva. De har även handledningar till 

böckerna, som lärare kan använda för att diskutera med sina elever om böckerna. I ett 

arbetsblad till Pinsamt värre, Krille! som hittas på Olika förlags hemsida 

(www.olika.nu, Vilda Verktyg, 151229) finns det diskussionsfrågor som bland annat 

handlar om semester, de sakerna som Krille tycker är pinsamma, om Krilles mammor 

och hur många föräldrar barnen själva har. Det finns även en kort text om att Krille inte 

har någon pappa utan har en okänd donator. Det står om hur två kvinnor kan gå till väga 

när de vill ha barn, bland annat genom att få spermier från en donator som tillsammans 

med ägget hos mamman blir ett barn i mammans mage. Tillsammans med frågorna och 

den korta informationstexten får läsaren en djupare förståelse av familjen, som de 

annars inte hade fått genom att enbart läsa boken. Med arbetsbladet kan boken användas 

i didaktiska sammanhang för att få barn att få en större förståelse för att det finns olika 

typer av familjer. De flesta som läser boken använder troligtvis inte arbetsbladet. Det 

står inte i boken att det finns handledning och arbetsblad till den, det är något som 

läsaren själv måste ta reda på. Det gör att arbetsbladet inte är lika relevant i denna 

analys, eftersom den inte är lika lättillgänglig som boken. Trots det har vi valt att ha 

med den, då den förtydligar författarens och förlagets syfte med boken. 

 

4.3 Jösta och Johan 

Jösta och Johan är skriven av Anette Skåhlberg och är illustrerad av Katarina Dahlquist 

(2010). Boken är den första delen i en serie av fyra böcker. Vi har valt att analysera 

denna bok för att det är den första delen där girafferna introduceras och familjen bildas. 

Texten i boken rimmar och är skriven med ett tredjepersonsperspektiv. I boken får vi 

följa de två girafferna Jösta och Johans upplevelser och tankar och det gör dem till en 

gemensam fokalisator.     

   På framsidan ser vi huvudet på två giraffer. Den ena giraffen har en blå basker och 

halsduk och den andra har ett rött band runt halsen med en rosett eller fluga. Girafferna 

ser ner mot ett ägg och ser glada ut. 

   På första uppslaget presenteras de två girafferna i text och bild. De känner att det är 

dags att bilda familj. ”För visst är det så att de båda vill ha barn. Fast de är av samma 

sort, likadan och likadan” (Skåhlberg & Dahlquist, 2010). Läsaren får veta att de två 

hangirafferna är ett par och att de vill skaffa barn tillsammans. På bilden får vi se de två 

http://www.olika.nu/
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girafferna. De är tecknade som giraffer, men är förmänskligade på det sätt att de har 

kläder på sig.  

   Nästa uppslag börjar med att det i texten står: ”Eftersom [J]östa är en han och Johan 

likaså, är det liksom svårare att barnet kunna få” (Skåhlberg & Dahlquist, 2010). Det 

står sen hur de ger sig ut på stäppen för att leta reda på ett barn som vill bli deras. På 

bilden ser läsaren hur girafferna letar. De hittar en babykrokodil som i texten beskrivs 

som ensam och söt. På nästa sida står det om hur krokodilen nafsar efter Jöstas ben. 

Girafferna blir rädda och springer därifrån. På bilden syns hur krokodilen biter i Jöstas 

ben. I bakgrunden syns ögon till flera krokodiler. Jösta och Johan träffar sedan flera 

olika djur, men ingen av dem som passar som deras barn. Till slut hittar de ett ägg som 

de väljer att ta hand om. 

   Girafferna hoppas att ägget kan kläckas och bli det barn de väntat på. Bilden som 

illustrerar detta är samma bild som på framsidan av boken. På de följande sidorna väntar 

girafferna på att ägget ska kläckas. Till slut kläcks ägget och en liten krokodil kommer 

ut. Girafferna blir rädda och tänker fly, men stannar när de hör att krokodilen säger 

”Pappa!”. Bilden visar att Jösta och Johan är rädda och chockade och de har nu flyttat 

sina huvuden bort från ägget. 

   På nästa uppslag står det att girafferna blir stolta över att krokodilen säger ”pappa” 

som första ord. Det är nu självklart för dem att de är en familj alla tre. Krokodilen är en 

flicka som de kallar Junior. De ser till sina likheter, då de alla är långa. Bilden visar hur 

Jösta och Johan står tätt med sina huvuden och Junior hänger mellan dem i deras halsar. 

Alla ser kärleksfullt på varandra. På sista sidan i boken står det om hur lyckliga Jösta 

och Johan är för att de äntligen har fått ett barn och att de nu är en familj. 

 

4.3.1 Användandet av text och bild i Jösta och Johan 

Förhållandet mellan text och bild bygger på att texten berättar utförligare vad som sker, 

men bilderna behövs för att visa hur karaktärerna och omgivningen ser ut. I denna 

analys kategoriseras boken som en kompletterande bilderbok (Nikolajeva, 2000:22). 

Hade läsaren enbart sett till bilderna i början av boken hade det varit svårt att förstå att 

girafferna vill ha ett barn, men det förklaras tydligt i texten. Läsaren får i texten följa 

Jösta och Johans tankar och funderingar om att de vill bilda familj. I bilderna är det är 

först när Jösta och Johan hittar ägget som läsaren förstår att de vill bilda familj. På så 

sätt fyller texten i de luckor som finns i bilderna. På samma sätt behövs bilderna för att 

till exempel förstå hur girafferna ser ut. Ett uppslag är ett undantag eftersom bilden där 
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säger mer än texten. Detta är när girafferna letar efter ett barn och bilden visar vilka 

olika djur de stöter på, som inte nämns i texten.  

   I texten får läsaren veta vad girafferna tänker, men inte vilken giraff som tänker 

vad.  Det kan tolkas som att det är Jösta och Johans gemensamma tankar som läsaren får 

följa. Därför uppfattas de båda som en gemensam intern fokalisator. Detta påverkar 

läsarens uppfattning av giraffernas relation. Girafferna reflekterar själva inte över att de 

är två män som är ett par, mer än att de har svårt att få barn tillsammans. Det kan göra 

att läsaren ser det som naturlig att de två giraffhanarna är tillsammans. Däremot står det 

inte utskrivet i texten att de är kära i varandra och att de är ett par, det är något läsaren 

får förstå genom handlingen och bilderna.  

   Karaktärerna gestaltas som två förmänskligade giraffer genom att de har kläder på sig 

och att de talar. I texten får läsaren veta att girafferna är två män. Detta syns inte lika 

tydligt i bilderna. Den ena giraffen har basker och halsduk och genom bilden kan 

läsaren uppfatta den som manligt. Den andra har en röd fluga, men det skulle också 

kunna vara en rosett som symboliserar att det är en kvinna. På så sätt visar bilderna inte 

att det handlar om två män. De bifigurer som finns med i boken är också djur precis 

som Jösta och Johan. Bifigurerna är inte förmänskligade på samma sätt, de har varken 

kläder på sig eller beter sig som människor. Däremot talar bifigurerna och vid ett 

tillfälle gråter ett lejon, vilket ses som att de är delvis förmänskligade. Att författaren 

valt att skildra Jösta och Johan som förmänskligade giraffer kan förklaras med att det 

blir enklare att lösa problemet med att de inte kan få barn tillsammans. Hade Jösta och 

Johan varit skildrade som människor fungerar inte berättelsen om att de hittar ett ägg 

och tar hand om det för att få ett barn. 

   Berättelsen går emot heteronormen genom att Jösta och Johan är ett homosexuellt par. 

De vill ha barn tillsammans, men eftersom de är två män och inte kan få barn naturligt 

kretsar handlingen runt hur de går tillväga för att få ett barn och bilda familj. Författaren 

har gjort ett val att inte gå in på hur barn blir till, utan löser detta genom att Jösta och 

Johan hittar ett ägg som de väljer att ta hand om. I denna bok nämns att två män inte 

kan få barn tillsammans, utan att förklara varför det inte går. Det kan ses som en rimlig 

nivå för den unga läsaren. Istället är det mer fokus på att läsaren ska få en spännande 

läsupplevelse av att följa Jösta och Johan på jakten efter att hitta ett barn.  

   Boken är för det mesta skriven på rim, men ibland har författaren använt ord som 

nästan rimmar. Rimmen gör att läsaren får en viss melodi vid högläsning, vilket ger 

läsningen ett bra flyt även om inte alla orden rimmar. Ett exempel på när texten inte 
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rimmar är: ”De springer och springer med stora och starka kliv, långt bort från varenda 

farlig krokodil” (Skåhlberg & Dahlquist, 2010). Om en lärare, eller annan vuxen, tänker 

läsa boken högt för barn kan det vara bra att ha läst igenom den innan då det kan 

behövas för att få ett bra flyt på rimmen. Rimmen kan hjälpa den unga läsaren att 

komma ihåg berättelsen och hålla uppmärksamheten kvar på boken. Rimmen ger boken 

en känsla av att det är en saga. I sagans värld är allt möjligt, två manliga giraffer kan få 

en krokodil som barn. I en saga ifrågasätts det kanske inte på samma sätt som om boken 

hade varit mer realistisk. Det ger författaren en möjlighet att frångå frågor om hur två 

giraffer kan vara föräldrar till en krokodil.  

 

4.3.2 Didaktik i Jösta och Johan 

Det finns delar i boken som kan uppfattas som didaktiska, även om den också är 

estetiskt tilltalande. Ett exempel på ett didaktiskt inslag är att boken tar upp att två män 

inte kan få barn naturligt tillsammans. Ordet homosexuell nämns inte, istället skrivs i 

texten att girafferna är “likadan” och att de båda är hanar. Ordet “likadan” skulle kunna 

förvirra läsaren då det kan uppfattas som att girafferna inte kan få barn på grund av att 

de är giraffer och inte för att de är av samma kön. Detta förtydligas i nästa mening där 

det står utskrivet att de båda girafferna är “en han” vilket gör att de har svårare att få 

barn. Författaren har löst deras svårigheter med att få barn på ett relativt enkelt sätt 

genom att låta Jösta och Johan hitta ett övergivet ägg som de väljer att ta hand om. 

Däremot nämns inget om att Jösta och Johan funderar över äggets föräldrar, de antar 

bara att ägget är övergivet. Krokodilhonor ruvar inte sina ägg, vilket kan göra att de 

uppfattas som övergivna. Detta kan tolkas som att det går bra att ta ett barn om det 

verkar vara övergivet, vilket läsaren skulle kunna ifrågasätta och reflektera över. 

   Ett didaktiskt budskap i boken kan vara att inte döma någon innan man lär känna 

varandra. Den första krokodilen som Jösta och Johan träffar biter Jösta i benet, vilket 

gör att när Junior föds blir giraffernas första reaktion att genast ta sig därifrån. När hon 

sedan säger “Pappa” ångrar de sig och tillsammans blir de en familj. Det visar att man 

inte ska gå på fördomar. Alla är olika och därför bör man ha ett öppet sinne när man 

träffar nya personer. 

   Ett annat budskap kan vara att familjer ser ut på olika sätt, exempelvis med två 

pappor. Även personerna inom familjen kan se ut och vara på olika sätt. När krokodilen 

Junior föds blir girafferna först rädda, men väljer sen att se till likheter istället för 

olikheter. Både girafferna och krokodilen är långa. De ser även till det som är unikt för 

krokodilen, att hon har fjäll, fina tänder och ögon. Detta skulle kunna kopplas till en 
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adoption. Barn som är adopterade kan se ut på ett annat sätt än sina föräldrar. I denna 

bok väljer de att se till både likheter och det som är unikt för barnet på ett positivt sätt.  

   Denna bok är utgiven av Sagolikt Bokförlag, förlaget ger ut barn- och ungdomsböcker 

”som bryter mot de traditionella normerna. Berättelser med regnbågsfamiljer, 

likabehandling, genus, hbtq, mångfald, mystik, magi, fantastik och spännande äventyr” 

(http://www.sagoliktbokforlag.se/, 151228). Jösta och Johan är den första boken i 

förlagets giraffserie, serien består av fyra böcker. Böckerna finns även i form av 

ljudböcker på cd-skivor som finns med i varje tryckt bok i serien om girafferna. Detta 

kan göra att boken når ut till fler läsare som kanske inte själva kan läsa, eller har någon 

som läser för dem. Böckerna i giraffserien ingår i ett ”Genus/hbtq/likabehandlings-

paket” som förlaget säljer. Detta visar på att författare och förlag har ett tydligt syfte 

med böckerna, där de vill skildra hur olika familjer kan se ut.  

 

4.4 Pappa, pappa och jag 

Pappa, pappa och jag är skriven av Juliette Parachini-Deny och illustrerad av Marjorie 

Béal (2014). Detta är en fransk bok som är översatt till svenska. Boken är skriven med 

en tredjepersonsberättare utan någon tydlig fokalisator. På framsidan syns en del av ett 

träd och på en gren står tre fåglar. Fåglarna är illustrerade som runda figurer med 

vingar. Två av fåglarna ser ut att vara vuxna och har varsin hatt på huvudet, en röd och 

en grön. Mellan dem står en liten fågel med röda fjädrar på huvudet. 

   På det första uppslaget står det i texten om Klas och Tarik som sitter i en ek. Bilden 

illustrerar de två fåglarna i ett fågelbo. Fåglarna hittar senare ett annat fågelbo med ett 

ägg i som snart kommer kläckas. Fåglarna blir väldigt glada eftersom de gärna vill ha en 

bebis. På bilden syns de två fåglarna och ägget i fågelboet. ”Men var är hens mamma 

och hens pappa?” (Parachini-Deny & Béal, 2014) undrar fåglarna. Ingen dyker upp och 

Klas och Tarik bestämmer sig för att skydda ägget mot regnet. Bilden visar hur de två 

fåglarna sitter i regnet och använder sina vingar för att skydda ägget. Boken fortsätter 

med att fåglarna undrar varför ägget är övergivet och de tar hand om det dag och natt.  

   Till slut kläcks ägget och texten berättar hur en näbb kommer fram och säger 

”PAPPA! PAPPA!” (Parachini-Deny & Béal, 2014). Bilden illustrerar att ägget kläckts 

och fågelungens huvud tittar ut. Klas och Tarik ser på den lilla fågeln och ser glada ut. 

   Boken fortsätter med att Klas och Tarik ger fågelungen namnet Elsa. De tar hand om 

henne dag efter dag. En dag är det dags för Elsa att börja skolan. Där får Elsa frågan av 

en annan fågelunge som heter Oskar om varför hon har två pappor. Det kan hon inte 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.sagoliktbokforlag.se%252F&h=5AQFxNgMM
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svara på. På bilden ser vi hur Elsa och Oskar sitter och ritar. På Elsas teckning har hon 

ritat sina pappor. På Oskars teckning finns en mamma och en pappa. 

   I texten förklarar Tarik och Klas hur det gick till när hon blev deras dotter, och att de 

älskar henne. De förklarar att 

det finns många olika sorters familjer! Och de är stjärnfamiljer allihop. Familjer med en 

mamma, familjer med en pappa, familjer med en mamma och en pappa, familjer med två 

mammor. Och familjer med två pappor. Familjer med flera pappor och mammor. Och 

familjer utan pappor och mammor. Väldigt små familjer och väldigt stora familjer. 

(Parachini-Deny & Béal, 2014) 

På sista uppslaget står det om hela Elsas familj. Hon har en stor familj, som alla är en 

del av hennes stjärnfamilj. På bilden ser vi hela familjen som står på en gren. Alla 

fåglarna ser olika ut, de håller om varandra och ser glada ut. 

 

4.4.1 Användandet av text och bild i Pappa, pappa och jag 

Boken upplevs vara uppdelad i två delar, där den första handlar om när Tarik och Klas 

hittar och tar hand om ägget. Den andra delen handlar om att familjen ifrågasätts och att 

papporna förklarar hur olika familjer kan se ut. I den första delen visar text och bild på 

samma historia. Båda skulle kunna användas enskilt och läsaren skulle ändå kunna 

förstå historien, därför är det en symmetrisk bilderbok. Den andra delen uppfattas ha ett 

mer kompletterande förhållande mellan text och bild (Nikolajeva, 2000:22). När Klas 

och Tarik i texten berättar om stjärnfamiljer visar bilden en skolgård. På detta uppslag 

behövs texten för att läsaren ska kunna förstå handlingen. Ett uppslag där bilden och 

texten samarbetar för att läsaren ska förstå hela historien är när Elsa och Oskar ritar. I 

texten får vi bara veta att Oskar frågar Elsa om hennes två pappor. Bilden visar på 

varför Oskar ställer frågan, då de sitter och ritar sina familjer.  

   I den första delen av boken läggs inget stort fokus på att det är två män som är 

tillsammans. När Tarik och Klas hittar ägget står det att de gärna vill ha barn, därför blir 

de glada när de hittar ägget. Trots det ger sig fåglarna inte ut och letar efter ett barn, 

eller försöker få ett barn på ett annat sätt, utan hittar ägget av en händelse. Det är inte 

förrän senare i den andra delen av boken som det uppmärksammas att det är två män 

som har barn tillsammans, då fågelungen Oskar frågar Elsa om hennes pappor.  

   Boken har ingen tydlig fokalisator. I början av berättelsen får läsaren följa Klas och 

Tarik, men senare får man även följa Elsa. Oftast fokaliseras Klas och Tarik och även 

Elsa externt, då läsaren får följa berättelsen ur deras perspektiv, utan att få veta vad de 

tänker och känner. Det sker ett undantag då läsaren får veta vad Klas och Tarik tänker 
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när de hittar ägget. Det står att de blir stormförtjusta och att det gärna vill få ett barn. 

Detta gör att läsaren upplever familjen inifrån och därför ifrågasätts inte 

familjekonstellationen.  

  Alla karaktärer i boken skildras som fåglar. De är förmänskligade genom hattar, 

glasögon, ryggsäckar och mustascher. De går även i skolan, där ungarna bland annat 

hoppar hage och ritar. Det finns även delar som visar på att de är fåglar, till exempel att 

de bor i fågelbon i träd och att de flyger. En anledning till att Klas och Tarik är 

skildrade som förmänskligade fåglar skulle kunna vara att författaren förenklar 

beskrivningen av hur barn blir till och processen att få barn, om paret inte kan få det 

naturligt. När karaktärerna är skildrade som fåglar kan författaren på ett enkelt sätt låta 

dem hitta ett ägg som de kan ta hand om. En annan anledning kan vara att författaren 

inte vill fokusera på könet på karaktärerna. I denna bok är alla karaktärer skildrade som 

fåglar, utan någon tydlig skillnad i illustrationerna av honor och hanar. 

   Heteronormen syns i boken när Klas och Tarik hittar ägget. De undrar då var hens 

mamma och pappa är, utan att fundera på att familjen skulle kunna se annorlunda ut. 

Även om de senare i boken berättar hur olika familjer kan se ut och att de själva är två 

män, utgår de ifrån att ägget har två föräldrar, en mamma och en pappa. 

   Innan ägget kläcks använder papporna det könsneutrala personliga pronomen hen när 

de pratar om ägget. När ägget sen kläcks föds en flicka och då säger de hon om Elsa. 

Genom att använda ordet hen kan författaren återigen undvika att fokusera på könet och 

istället fokusera på familjeskapandet. 

 

4.4.2 Didaktik i Pappa, pappa och jag 

En didaktisk poäng med boken är att upplysa läsaren om regnbågsfamiljer, eller 

stjärnfamiljer som författaren använder sig av. Detta visas bland annat genom att det är 

två män som är huvudkaraktärer och tillsammans bildar en familj. 

   En annan didaktisk del är när Klas och Tarik berättar för Elsa om stjärnfamiljer. 

Fåglarna beskriver stjärnfamiljer som olika typer av familjer. De nämner inte bara den 

traditionella kärnfamiljen, utan ger flera olika exempel på hur familjer kan se ut. 

Underförstått är att alla familjer är lika bra och att alla inte är likadana. Det kan vara 

stora eller små familjer, det viktiga är att de älskar varandra. Då författaren nämner flera 

olika familjekonstellationer kan de flesta läsare känna igen sig i någon av de familjer 

som nämns. 

   Författaren visar i både text och bild på hur stor Elsas familj är. Trots att hon inte har 

någon mamma, utan två pappor, har hon en stor släkt med “två pappor, två farmödrar, 
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två farfäder, två fastrar, en farbror och en hel massa kusiner. De hör alla till hennes stora 

stjärnfamilj” (Parachini-Deny & Béal, 2014). Författaren utesluter i texten all släkt som 

hade varit på mammans sida, exempelvis morbror och moster. Trots det har Elsa en 

väldigt stor familj, då hon har släkt på båda sina pappors sidor. Läsaren kan då se att 

även om ett barn lever i en homosexuell familj och föräldrarna kanske inte kan få barn 

naturligt, kan barnet ha en stor släkt då båda föräldrarna kan ha stora familjer. 

   Boken förklarar inte att två män inte kan få barn tillsammans. Det enda som nämns är 

att de vill ha ett barn och blir glada när de hittar ägget. På så sätt tar boken inte upp 

problematiken med att homosexuella par inte kan få barn naturligt med varandra. Boken 

skulle kunna handla om till exempel ett heterosexuellt par som hittade ägget. 

Handlingen skulle då bli densamma i första delen av boken. Däremot är berättelsen 

troligtvis beroende av att Elsa har två pappor när fågelungen Oskar undrar över Elsas 

föräldrar. Det leder sen till att Tarik och Klas berättar om hur familjer kan se ut på olika 

sätt, vilket troligtvis är författarens mål med boken.  

   Pappa, pappa och jag är utgiven av Epix förlag. På deras hemsida står inget om deras 

mål och värdegrund. Det är ett mindre förlag som mest inriktar sig på vuxenserier, men 

även ger ut en del barnböcker (http://epix.se/, 151228). 

 

5 Diskussion  
Först diskuteras de resultat vi fått av analysen om hur författare och illustratörer 

använder sig av text och bild för att visa på de olika familjerna. Vi har sett att 

familjeskapandet på olika sätt har en stor del i dessa böcker. Fokalisatorn är av 

betydelse för hur vi uppfattar berättelsen. Även beskrivningen av den lyckliga 

regnbågsfamiljen är en viktig del i resultatet. Därefter diskuteras resultatet av analysen 

utifrån de didaktiska utgångspunkterna vi funnit. Ett tydligt resultat är att 

bilderböckernas syfte är att normalisera regnbågsfamiljerna.  

 

5.1 Användandet av text och bild 

Ett samband mellan Jösta och Johan, Pappa, pappa och jag och Malins mamma gifter 

sig med Lisa är att de alla handlar om olika sätt att bilda familj. I boken Pinsamt värre, 

Krille! nämns inte hur familjen bildades, det handlar istället om semestern. Det är först i 

arbetsbladet till boken som det nämns att Krille blev till med hjälp av en okänd donator. 

Detta visar på att det i dessa böcker om regnbågsfamiljer finns ett stort intresse hos 

http://epix.se/
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författare och förlag att visa att homosexuella föräldrar också kan få barn och bilda 

familj.  

   Gemensamt för tre av böckerna är att de enbart tar upp ett sätt att bilda familj. I 

Malins mamma gifter sig med Lisa förklarar författaren hur Malin blev till genom 

insemination, utan att nämna att det finns fler sätt att få barn på. På samma sätt nämns 

inte flera alternativ till att få barn i Jösta och Johan och Pappa, pappa och jag, där de 

bara hittar ett ägg. Detta skulle kunna förvirra den unga läsaren och ge en otydlig bild. 

Samtidigt kan det vara bra att läsa böcker som skapar frågor som leder till diskussion 

hos barnen, så länge de har någon att diskutera med. Detta kan kopplas till den 

proximala utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet, då barnen lär sig mer 

genom att ta hjälp av någon som vet mer än de själva (Säljö, 2012). Böckerna i analysen 

är riktade mot barn i förskoleåldrarna. I förskolan kan det vara lämpligt att inte berätta 

för detaljerat om hur barn blir till. Använder man däremot böckerna i grundskolan kan 

det krävas mer diskussion om ämnet. Det är även viktigt att inte ta för givet att barn i 

grundskolan vet hur barn blir till i en heterosexuell familj. Detta är ett ämne som läraren 

bör behandla på en lämplig nivå beroende på elevernas ålder. 

   De två böckerna om girafferna Jösta och Johan och fåglarna Tarik och Klas har flera 

likheter. De handlar båda om ett homosexuellt par med två män som vill ha barn. 

Karaktärerna i båda böckerna är illustrerade som förmänskligade djur. Som Nikolajeva 

(2000) skriver kan författare och illustratörer använda sig av djur för att bland annat 

undvika att fokusera på karaktärernas kön. Detta märks tydligt i dessa böcker. Läsaren 

får veta att det handlar om två män i texten, men bilderna visar ingen större skillnad på 

honor och hanar. Författarna försöker ge en neutral bild av karaktärerna, vilket visar att 

det är handlingen som blir det viktiga och inte könen på karaktärerna. Flera likheter med 

böckerna är att paren bildar familj på samma sätt genom att de hittar ett ägg. Genom att 

göra karaktärerna till förmänskligade djur som hittar övergivna ägg, undgår författaren 

på ett enkelt sätt att berätta hur ett barn blir till. En annan likhet är när ägget kläcks och 

båda barnen säger “Pappa” som första ord, vilket bekräftar för männen och läsaren att 

det är deras barn. Det kan vara ett sätt för författaren att tydligt visa att de är en familj. 

Det finns även några skillnader mellan böckerna, till exempel att Jösta och Johan redan i 

början av boken säger att de vill ha ett barn och ger sig ut och letar efter ägget. Tarik 

och Klas råkar hitta ett ägg och först då får läsaren veta att de vill ha ett barn. En annan 

skillnad är att Jösta och Johan tar ägget utan att fundera på dess föräldrar, medan Tarik 
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och Klas funderar över äggets mamma och pappa och väntar på att de ska komma 

tillbaka. 

   Gemensamt för alla böcker är att författarna använder en tredjepersonsberättare, 

däremot skiljer användandet av fokalisatorer något. I Malins mamma gifter sig med Lisa 

och i Pinsamt värre, Krille! är det Malin och Krille som är fokalisatorer i respektive 

bok. I de andra två böckerna Jösta och Johan och Pappa, pappa och jag är det inte lika 

tydligt vem som är fokalisator. Jösta och Johan och Tarik och Klas upplevs som 

gemensamma fokalisatorer. Eftersom läsaren i alla böckerna får följa personerna i 

regnbågsfamiljerna upplevs det som naturligt att de är en familj. Författarna har 

medvetet skrivit böckerna på detta sätt för att styra läsaren och ge en större förståelse 

som kan leda till en större acceptans för att familjer ser olika ut.  

   Ett samband mellan de fyra böckerna är att familjerna upplevs som lyckliga. Som 

Heggestad (2013) skriver är detta något som ofta förekommer i bilderböcker om 

regnbågsfamiljer. Det enda problemet de ställs inför är själva familjeskapandet. I boken 

Malins mamma gifter sig med Lisa är familjen glada genom hela berättelsen, de har 

bröllop, semester och avslutar med en middag i solnedgången. I boken Pinsamt värre, 

Krille! sker mycket pinsamt, men under hela boken är familjen glada och det slutar med 

att de dansar hela natten lång. I Jösta och Johan har girafferna problem med att hitta ett 

barn, men när de hittar ägget som senare kläcks blir de en lycklig familj. Även fåglarna i 

Pappa, pappa och jag blir glada och lyckliga när de får ett barn. Föräldrarna i alla fyra 

böckerna är i stabila och oproblematiska förhållanden. Som Heggestad skriver ger det 

läsaren en positiv syn på regnbågsfamiljer, då de uppfattas som lyckliga tillsammans. 

 

5.2 Didaktik 

Syftet med böckerna i undersökningen är att normalisera familjer med homosexuella 

föräldrar, även om det i en del böcker kan uppfattas som att det inte är huvudsyftet och 

att föräldrarnas sexualitet inte påverkar handlingen. I Pinsamt värre, Kille!, Jösta och 

Johan och Pappa, pappa och jag förklarar författarna inte att föräldrarna är ihop. Om 

författaren inte kommenterar föräldrarnas relation kan det göra att läsaren inte reagerar 

på det på samma sätt som om det hade stått utskrivet varför de är ihop. Det kan vara ett 

sätt för författaren att försöka normalisera deras förhållanden.  

   Nikolajeva (2004) och Kåreland (2013) diskuterar relationen mellan estetiken och 

didaktiken i barnlitteratur och menar att de båda kan samexistera för att skapa en god 

litteratur. Detta syns i de analyserade böckerna eftersom de uppmärksammar 
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regnbågsfamiljer samtidigt som de i olika grad kan upplevas ha en spännande handling 

och estetiskt tilltalade bilder. Nikolajeva och Kåreland skriver även att barnlitteratur 

ofta används för att undervisa barn. Det gemensamma för de analyserade böckerna är att 

de handlar om att familjer kan se ut på olika sätt. Även de böcker som inte verkar 

didaktiska har ändå en didaktisk influens, då de handlar om regnbågsfamiljer. Däremot 

är böckerna olika i deras didaktiska upplägg. I vår analys är det Malins mamma gifter 

sig med Lisa som kan upplevas som mest didaktisk. Boken fokuserar på de olika 

stadierna i förhållandet mellan Siv och Lisa med bröllop och barn. Genom att läsa 

efterordet till boken förtydligas budskapet med boken. Pappa, pappa och jag är i slutet 

didaktisk för att tydligt berätta om hur olika familjer kan se ut. De andra böckerna är 

inte lika tydligt didaktiska utan fokuserar mer på en spännande berättelse som troligen 

tilltalar den unga läsaren i både bild och text. Jösta och Johan tar upp att två män inte 

kan få barn tillsammans naturligt. Pinsamt värre, Krille! är den bok som vid första 

genomläsningen uppfattades som minst didaktisk av böckerna i analysen. Trots det är 

berättelsen didaktisk i sitt försök att normalisera familjer med homosexuella mammor. 

Detta förtydligas i efterordet och arbetsbladet.  

   Heggestad (2013) skriver att det har skett en förändring över tid, då de tidiga böckerna 

om regnbågsfamiljer ofta förklarar hur och varför familjen ser ut som den gör. Senare 

böcker tar inte upp detta på samma sätt, då det ses som mer naturligt i dagens samhälle 

att folk är öppet homosexuella. Detta märks tydligt i analysen. Det är en tydlig skillnad 

mellan Malins mamma gifter sig med Lisa och de andra tre böckerna. Boken om Malin 

kom ut 1999 och förklarar tydligt att Siv och Lisa är tillsammans för att de älskar 

varandra. De andra böckerna som kommit ut mellan 2009 och 2014 nämner inte varför 

paren är tillsammans, det är något som läsaren förväntas förstå utan någon förklaring. 

Denna skillnad skulle kunna förklaras med att det är stor skillnad i när böckerna gavs ut 

och hur samhället har förändrats. 

   De fyra böckerna är utgivna av fyra olika förlag: Eriksson & Lindgren, Olika förlag, 

Sagolikt Bokförlag och Epix förlag. Det finns inte mycket information om tankar kring 

utgivna böcker av Eriksson & Lindgren, då förlaget är uppköpt av Rabén & Sjögren, 

eller Epix som inriktar sig på serier. Däremot har de två andra förlagen tydliga mål med 

sin utgivning. De är mindre förlag som båda riktar in sig på böcker om mångfald och 

som går emot de traditionella normerna. Förlagen har tydliga didaktiska mål i sina 

böcker för att ge läsaren en större förståelse för den mångfald som finns i dagens 

samhälle. Böckerna kan hjälpa läsaren i förståelsen om att alla är olika och även få 
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läsaren att känna igen sig i de olika karaktärerna och familjerna som gestaltas i 

böckerna. Eftersom förlagen ger ut olika böcker där familjekonstellationerna ser ut på 

olika sätt kan det göra att alla läsare känner igen sig i någon bok. Genom att se till de 

olika förlagen ges en större förståelse till varför böckerna gavs ut och hur lärare kan 

arbeta med böckerna i skolan.  

   I flera av de analyserade böckerna förklaras inte föräldrarnas relationer, vilket kan 

vara ett sätt att normalisera homosexuella förhållanden. Även om förlag och författare 

försöker vara neutrala i skildrandet av familjerna, betonas vikten av att alla ska få vara 

sig själva i efterordet, arbetsblad och i beskrivningen av förlaget. Detta är något som 

troligtvis inte finns med på samma sätt i böcker med heterosexuella föräldrar. Trots 

betoningen på normaliteten med homosexuella förhållanden framställs det som 

onormalt eftersom ett behov att förklara normaliteten återfinns. 

 

5.3 Avslutande reflektioner 

Genom denna undersökning är förhoppningen att lärare i förskola och grundskola kan 

använda bilderböcker för att ge eleverna ett vidgat perspektiv och väcka diskussion om 

människors olika familjesituationer. Eleverna lär sig att respektera andra människor och 

får en förståelse för att det är många som går emot de normer som finns i samhället och 

att det inte är något negativt. Läraren måste vara medveten om respektive boks styrkor 

och svagheter. Det finns luckor i berättelserna som kan behöva förklaras för eleverna, 

till exempel i Malins mamma gifter sig med Lisa där insemination inte jämförs med hur 

barn naturligt blir till i heterosexuella familjer. 

   För vidare forskning skulle man kunna göra en empirisk studie och gå ut i klassrum 

för att se till elevers förståelse för regnbågsfamiljer innan och efter läsning av böckerna. 

Därmed se vad eleverna uppmärksammar utifrån böckerna och vad diskussionen leder 

till. Det skulle även vara intressant att jämföra böcker om regnbågsfamiljer med böcker 

om traditionella kärnfamiljer. Böckerna i vår analys är alla skrivna och illustrerade av 

kvinnor. Det hade varit intressant att se om det är någon skillnad på böcker skrivna och 

illustrerade av män.  
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