
 

 

 

Självständigt arbete 15 hp 

När alla går iväg 

En studie om hur utanförskap gestaltas i bilderböcker 

 

Författare: Rebecka Åström 

Handledare: Angela Marx Åberg 

Examinator: Annette Årheim 

Termin: HT15 

Ämne: Svenska 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4GN01E 



  

 

 
 

Abstract 

The aim of the study is to investigate how social exclusion is portrayed in four picture 

books through text and images, and through the interaction between them. The studied 

picture books are Alla går iväg by Eva Lindström, Lenka by Katalin Szegedi, Pricken 

by Margret Rey and Snäll by Gro Dahle. The result shows that the social exclusion is 

described as being caused by different factors. From the analysis it is obvious that the 

social environment plays a major role and also that both children and adults can be the 

reason for the exclusion. The picture-book analysis includes a study of how social 

exclusion based on appearance and invisibility is communicated in text and pictures. 

This can be done by showing the characters depressed and invisible to the people  

around them, for example, through resigned looks or captured behind a forced smile.  

 

Nyckelord 

Bilderbok, barnlitteratur, socialt utanförskap 
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English title: When everyone walks away – a study about how social exclusion is 

portrayed in picture books.  
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1 Inledning 
 

I läroplanen (Lgr11) står det tydligt att ingen ska utsättas för diskriminering. Alla ska 

trivas i skolan för att kunna utvecklas så mycket som möjligt. Ingen ska behöva känna 

att man inte passar in, trots det har många barn och vuxna någon gång i sitt liv känt sig 

utfrysta eller utanför i sin omgivning. Utanförskap sker i skolans värld men också ute i 

samhället, därför är det viktigt att göra en studie kring utanförskap ur både ett 

samhällsperspektiv och ett skolperspektiv.   

 

I sin artikel ”Reading other peoples minds through word and image” betonar Nikolajeva 

att ansiktsuttryck eller kroppsspråk sänder starkare signaler till hjärnan än vad ett 

verbalt uttryck gör. Ett ansiktsuttryck som visar att personen är ledsen ger t.ex. starkare 

intryck än ett påstående att personen är ledsen (Nikolajeva 2012:274). Att läsa 

bilderböcker är därför en bra ingång till att diskutera utanförskap med barn. Elever kan 

diskutera hur de tror att karaktärerna känner sig när de blir exkluderade och hur de 

själva skulle känna om samma sak hände dem. Genom att använda litteraturen som 

verktyg för att diskutera utanförskap får eleverna något konkret att sätta sig in i utan att 

peka ut verkliga personer. Strasser och Seplocha (2007) menar att det finns fördelar med 

att läsa bilderböcker för yngre barn. De framhåller att det utmanar hjärnan att hitta 

mönster från både text och bild samtidigt, samt att barnen kopplar egna erfarenheter 

hemifrån till berättelserna (2007:220). Med hjälp av litteraturen kan barn alltså koppla 

sina egna erfarenheter till hur karaktärerna i bilderböckerna känner sig. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

I denna studie analyseras hur utanförskap skildras i fyra bilderböcker med syfte att få 

ökad förståelse av texter om utanförskap och hur utanförskap kan gestaltas i bild och 

text. En bilderbok definieras enligt Strasser och Seplocha (2007) av att bilderna och 

texten i boken båda är lika viktiga och kompletterar varandra. De menar även att en 

bilderbok innehåller minst tre element: vad texten säger, vad bilderna säger och vad de 

båda tillsammans säger (Strasser & Seplocha 2007:220). Socialt utanförskap definieras 

som när personen ofrivilligt blir utesluten från det sociala samspelet med andra 

människor. När karaktären blir exkluderad eller känner sig utanför befinner sig alltså 

denna i ett socialt utanförskap.  
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Studiens forskningsfråga är: 

 

 Hur skildras socialt utanförskap i samspelet mellan text och bild? 

 
2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om de valda bilderböckerna. Centrala 

begrepp i studien förtydligas närmare och därefter kommer studiens teoretiska 

utgångspunkt att redogöras.  

 

2.1 Forskning om bilderböckerna 

Det finns olika mycket forskning om de valda bilderböckerna. Om boken Lenka har 

ingen tidigare forskning kunnat hittas på svenska eller engelska, vilket tros bero på att 

boken ursprungligen är ungersk. Eftersom bilderboken Alla går iväg nyligen är utgiven 

finns ännu ingen forskning om den. Däremot har boken Pricken använts i olika 

forskningssammanhang om utanförskap. Det finns t.ex. en studie om hur Pricken 

fungerar som högläsningsbok för att motverka utanförskap i förskolan (Heikenström & 

Wingård 2006). I förstudien lästes Pricken högt för barnen med efterföljande boksamtal. 

Barnens tankar om Pricken var att det var synd om honom och att hans mamma var dum 

som inte lät honom följa med. Barnen satte sig in i Prickens situation och visade empati. 

I studien har även förskollärare intervjuats för att undersöka vilka metoder de använder 

för att upptäcka och förhindra utanförskap. I intervjuerna framkommer det att 

förskollärare använder sig av litteratur i förskolan för att samtala om olika livsfrågor vid 

exempelvis temaarbeten. Studiens slutsats är att boksamtal utifrån barnlitteratur borde 

användas ännu mer i förskolan, eftersom barnen bl.a. kan göra kopplingar till sig själva 

och utveckla sitt tänkande (Heikenström & Wingård 2006). Pricken har även använts i 

en studie om boksamtal i årskurs två där eleverna diskuterade böcker som handlade om 

bl.a. vänskap, utanförskap och mobbning. Eleverna var själva aktiva i sitt lärande och 

fick vara med och påverka diskussionerna vilket de upplevde som positivt. De hade 

många synpunkter om Pricken och boken diskuterades flitigt. Syftet med studien var att 

undersöka hur boksamtal stimulerar barns utveckling och man kom fram till att eleverna 

som medverkat i studien stimulerats till att utvecklas både litterärt och socialt genom att 

diskutera och hitta mönster i de olika texterna (Johansson & Lundberg 2009).  
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Boken Snäll har använts i bl.a. en studie om barns uppfattningar om könsroller. Studien 

utreder hur Snäll är som högläsningsbok och diskuterar kring genusperspektiv i 

litteratur med elever i årkurs sex (Högkvist 2014). I studien framkommer hur barn 

tänker kring könsstereotyper och att kvinnor ofta tar mindre plats än männen även i 

Snäll. Studiens slutsats är bl.a. att litteraturen påverkar hur barn uppfattar genus 

(Högkvist 2014). 

 

2.2  Centrala begrepp 

De centrala begrepp som presenteras är bilderbok, socialt utanförskap och 

berättarperspektiv. 

 

2.2.1 Bilderbok 

I det här avsnittet definieras begreppet bilderbok och dess möjligheter, samt hur 

bilderböcker kan delas in i olika kategorier.  

 

I boken Bilderbokens pusselbitar beskriver Nikolajeva bilderboken som en konstform 

som använder sig av en förening av två olika kommunikationsnivåer: visuell och verbal 

information (Nikolajeva 2000:11). Nikolajeva skriver även att bilderboken är ett 

syntetiskt medium, vilket innebär att läsaren själv måste förstå vad de olika 

kommunikationselementen betyder och sätta ihop dem i ett sammanhang (Nikolajeva 

2000:11). Nikolajeva menar att det är viktigt att se bilderboken som en helhet, med både 

bilder och text tillsammans, eftersom läsaren missar mer än halva historien om det bara 

är t.ex. bilderna som får uppmärksamhet. En bilderbok är summan av vad ord och bild 

berättar tillsammans (Nikolajeva 2000:15). 

 

Nikolajeva nämner olika kategorier av bilderböcker: symmetriska, kompletterande, 

förstärkande och expanderande och kontrapunktiska eller motstridiga och ambivalenta 

bilderböcker. En symmetrisk bilderbok innehåller två parallella berättelser där ord och 

bild säger i princip samma sak (Nikolajeva 2000:22). Fullständig symmetri är dock inte 

möjlig, men i den mån det går berättar text och bild samma saker (Nikolajeva 2000:23). 

Det som omnämns i texten är också det som bilden visar. Nikolajeva menar att vissa 

saker såsom namn är svårt att visa i bilden utan text men bilden kan istället ge annan 

information om t.ex. personens utseende (Nikolajeva 2000:22). För att en bilderbok ska 

passa under kategorin symmetrisk bilderbok, kan bilderna inte tillföra något nytt till 
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berättelsen, som texten inte tar upp (Nikolajeva 2000:25). Bilderböcker där ord och bild 

fyller i varandras luckor och inte lämnar luckor till läsarens fantasi hamnar under 

kategorin kompletterande bilderböcker (Nikolajeva 2000:22). Där fullständig symmetri 

inte kan uppnås kan kompletterande och symmetriska bilderböcker dock uppfattas som 

näraliggande. Däremot i expanderande eller förstärkande bilderböcker blir texten stärkt 

av bilden, den verbala berättelsen går alltså inte att förstå utan bilderna. Förhållandet 

kan även vara motsatt att bilden inte går att förstå utan orden (Nikolajeva 2000:22). När 

en händelse inte beskrivs utan endast nämns i texten är det alltså bilden som expanderar 

texten genom att tydliggöra händelsen för läsaren (Nikolajeva 2000:27). I 

kontrapunktiska bilderböcker ifrågasätter bild och ord varandra på ett spännande och 

kreativt sätt, varken ord eller bild är förståeliga utan varandra (Nikolajeva 2000:22). 

Både bild och text är därför viktiga för att läsaren inte ska missa viktig information, 

bilderna kan t.ex. visa förklarande detaljer som inte omnämns i ord (Nikolajeva 

2000:29). Bilderböcker där kontrapunkten övergår till konflikt kallas motstridig eller 

ambivalent bilderbok. Ord och bilder stämmer inte alls överens vilket skapar förvirring 

och osäkerhet hos läsaren (Nikolajeva 2000:22). Till skillnad från en symmetrisk 

bilderbok, där bild och text är likvärdiga är en kontrapunktisk bilderbok beroende av att 

läsaren ser till både text och bild, för att inte missa information (Nikolajeva 2000:22). I 

sin förklaring av kategorierna lägger Nikolajeva ihop symmetriska och kompletterande 

drag under samma rubrik, hon benämner även förstärkande och kontrapunkt i samma 

stycke. Nikolajeva belyser även det faktum att bilderböckernas bild-och-text- 

förhållanden kan innehålla drag av mer än en kategori (Nikolajeva 2000:22). 

 

Nikolajeva (2000:139) hävdar att personskildringar både kan bli bredare och mer 

begränsade i bilderböcker. Karaktärens yttre är tydligt i bild och omnämns då inte i 

texten beroende på vad det är för typ av bilderbok (Nikolajeva 2000:140). I en 

symmetrisk bilderbok skulle texten t.ex. beskriva det vi ser på bilden. En möjlighet med 

bilderböcker är att bikaraktärer faktiskt kan vara med på bilderna utan att omnämnas i 

texten vilket kan tydliggöra vilken relation som huvudkaraktären har med sin 

omgivning (Nikolajeva 2000:140). Den psykologiska personskildringen är mer 

passande att skriva i text, som till exempel vissa egenskaper och tankar som personen 

har. Däremot kan bilder förmedla enkla känslor med gester och ansiktsuttryck 

(Nikolajeva 2000:140).  
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2.2.2 Socialt utanförskap 

I det här avsnittet definieras begreppen socialt utanförskap, exkluderande och avvikande 

från normen.  

 

I varje samhälle finns det olika normer och regler för vad som anses vanligt och 

naturligt och Goffman (2014:9) menar att människan kategoriserar andra människor och 

gör sig en uppfattning om dem redan vid första anblicken. I samhället råder en slags 

förväntan på hur en individ ska vara och om någon annan anser att individen inte följer 

normen kan den stämplas som normbrytande. Goffman (2014) anser att det är viktigt att 

ha i åtanke att det inte behöver vara oönskade egenskaper som kategoriseras negativt 

utan att det beror på att det finns ett visst mönster hur en individ ska vara. Vi tillskriver 

andra personer sociala identiteter efter egenskaper som vi anser följa normen för hur en 

individ förväntas vara (Goffman 2014:10). Goffman (2014:138) skriver att individens 

psykiska integritet påverkas av huruvida personen lyckas eller misslyckas med att följa 

normen. Misslyckanden behöver dock inte bero på att individen inte vill följa normen 

utan att han eller hon inte alltid råder över i vilken mån han eller hon kan rätta sig efter 

normen. Det finns många normer och ideal i samhället vad gäller bl.a. fysiskt utseende, 

vilket gör det svårt att uppnå dem alla (Goffman 2014:138-139). Enligt Jönhill 

(2012:75-76) behöver det inte vara socialt problematiskt att bli exkluderad av en grupp, 

eftersom grupper ideligen förändras. Dock blir det problematiskt när personen som blir 

exkluderad inte har andra sociala kontakter. Jönhill (2012) tar även upp 

ungdomsgrupper som exempel där det förutsätts att en person beter sig på ett visst sätt 

för att få tillhöra gruppen (2012:76). 

 

Definitionen av socialt utanförskap i denna studie är alltså när individen blir utesluten 

eller utestängd av sin egen omgivning. Utanförskapet preciseras som socialt utanförskap 

eftersom det är i det sociala samspelet som personen blir utanför. Socialt utanförskap 

kan bero på avvikande beteende eller annorlunda utseende gentemot normen. Vad som 

är avvikande bestäms ofta av samhället eller olika gruppkonstellationer. Att exkludera 

någon eller stänga ute någon som ofrivilligt blir ensam är alltså att skapa utanförskap.  

 

I studien undersöks olika tecken på utanförskap t.ex. hur det gestaltas i bilderna att 

personen är utanför. Även formuleringar och påståenden i texten granskas efter 

indikationer på att karaktären exkluderas av omgivningen. Tecken på utanförskap i både 



 

 6 

text och bild kan exempelvis vara att omgivningen anser att karaktären bryter mot 

normen och därmed exkluderar karaktären och hur karaktärens psykiska integritet 

påverkas när karaktären lyckas eller misslyckas med att följa normer. Andra tecken på 

utanförskap kan vara att se om karaktärens psykiska integritet påverkas negativt av att 

lyckas eller misslyckas med att följa normer och ideal. 

 

2.2.3 Berättarperspektiv 

I det här avsnittet redogörs för olika kategorier av berättande samt begreppet 

fokalisering.  

 

Berättarperspektivet är avgörande för hur läsaren uppfattar, tolkar och förstår en text. I 

boken Barnbokens byggklossar ifrågasätter Nikolajeva (2004) om läsaren får samma 

uppfattning av en berättelse om den skulle bli berättad ur ett annat perspektiv 

(Nikolajeva 2004:145). Två olika typer av berättande som frekvent används är jag-

berättande och tredjeperson-berättande. Det finns även andraperson-berättande vilket 

dock är ovanligt och förekommer sällan (Nikolajeva 2004:147). Nikolajeva gör även 

skillnad på personligt och opersonligt berättande. Jag-berättaren är personlig och kan 

delas in i ytterligare två underkategorier, simultant berättande och retrospektivt 

berättande. Simultant berättande innebär att jag-berättaren berättar allteftersom 

händelserna utspelar sig, medan retrospektivt berättande innebär att jag-berättaren 

berättar allt i efterhand. Det ges indikationer i texten som bestämmer om texten 

uppfattas som simultant eller retrospektivt berättande, t.ex. tyder berättande i presens på 

simultant jag-berättande (Nikolajeva 2004:152). Tredjeperson-berättande är opersonligt 

berättande och delas i fyra olika kategorier. Den första är allvetande, där berättaren vet 

allt. Den andra kategorin är begränsande allvetande vilket innebär att berättaren vet mer 

än personerna i berättelsen, men bara följer de centrala personerna. Den tredje typen är 

objektivt eller dramatiskt berättande: berättaren vet mer än personerna i berättelsen men 

kan inte gå in i karaktärernas tankar. Den kallas dramatisk för att det kan jämföras med 

att se en teater där åhöraren hör vad skådespelarna säger och ser vad de gör på scenen 

men inte vet vad skådespelarna tänker. Den fjärde kategorin är introspektiv: berättaren 

vet bara vad en av personerna gör, tänker, vet och känner (Nikolajeva 2004:149). Just 

tredjeperson-berättande används ofta i barnböcker då det finns föreställningar om att 

barn inte kan identifiera sig med ”jaget” utan ser det som en person i berättelsen. Det 

finns även föreställningar om att jagperspektivet kan vara för känslomässigt och 
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engagerande för barn (Nikolajeva 2004:148). Dock kan fördelar med jag-berättande 

vara att karaktärens känslor och tankar kommer fram och läsaren får en djupare 

inlevelse i historien och karaktären (Nikolajeva 2004:152). 

 

Berättaren i texten har möjlighet att vinkla berättelsen vilket kallas fokalisering och 

påverkar hur vi uppfattar karaktären. Nikolajeva anser att fokalisering är en naturlig del 

av berättarperspektivet eftersom det sker emellan berättarinsatsen och karaktären. 

Fokaliseringen gör att läsaren kan uppleva berättelsen ur karaktärens synvinkel 

(Nikolajeva 2004:172). Det betyder alltså att texten berättas utifrån en karaktärs 

synvinkel och att läsaren får information om just den här karaktärens sinnestämningar. 

Heith (2006) betonar med en hänvisning till Genette att det är viktigt att göra skillnad på 

berättaren och fokalisatorn eftersom det inte alltid är berättarens synvinkel som återges. 

”Av den anledningen skiljer han på berättare (den som har ordet) och fokalisator (den 

vars perspektiv eller förnimmelse som återges)” (Heith 2006:187-188). Heith menar att 

Genette som har undersökt berättarteknik anser att det inte finns någon tydlig skillnad 

på berättande och synvinkel. Därför införde Genette begreppen fokalisering och 

fokalisator. Anledningen till att synvinkel kritiseras är för att det vid fokalisering 

förmedlas fler sinnesstämningar än syn. Fokalisering syftar alltså på förnimmande vilket 

betyder att den karaktär, vars känslor och sinnesstämningar återges, är fokalisatorn 

(Heith 2006:192).  

 

 Nikolajeva (2004) beskriver fokalisatorn ”som en lins genom vilken informationen 

måste passera på vägen från berättaren till läsaren” (Nikolajeva 2004:172). Det väljs ut 

vilken information som läsaren får ta del av. Fokalisering används i all litteratur och 

speciellt i barnlitteratur då det är vuxna som skriver men i och med fokalisering av t.ex. 

ett barn uppfattas det som om texten är skriven ur ett barnperspektiv. Om berättaren ser 

och vet mer än vad fokalisatorn gör är det icke-fokalisering eller noll-fokalisering, t.ex. 

att berättaren vet vad andra personer i berättelsen tänker utan att fokalisatorn gör det. 

Om berättaren ser eller vet mindre än fokalisatorn handlar det istället om extern eller 

yttre fokalisering. Om berättaren och fokalisatorn vet lika mycket benämns det som 

intern eller inre fokalisering (Nikolajeva 2004:172-173). Intern eller inre fokalisering 

kan alltså kopplas till introspektivt berättande där berättaren väljer att berätta om en 

persons tankar och händelser. Nikolajeva (2004) betonar att om fokalisering tillämpas 

finns det inte lika tydliga skillnader mellan jag-berättande och berättande i tredje 
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person. Skillnaden består i att berättande i tredje person fokaliserar en annan person 

medan jag-berättaren fokaliserar sig själv (Nikolajeva 2004:173).  

 

2.3  Teoretisk utgångspunkt 

2.3.1 Socialkonstruktivism  

Utgångspunkten för denna studie är socialkonstruktivism som kunskapsteori. Enligt 

Allwood och Eriksson associeras socialkonstruktivism med hur individen konstruerar 

sin kunskap utifrån sina egna erfarenheter (Allwood & Erikson 2010). Wenneberg 

(2001) betonar även att all kunskap är beroende av ett sammanhang. Han menar att 

kunskap inte är fristående utan skapas eller finns utifrån en kontext (Wenneberg 

2001:28). Språket är socialt konstruerat eftersom det är något vi skapar tillsammans i 

det sociala samspelet (Wenneberg 2001:12). Följaktligen är även vår kunskap socialt 

konstruerad eftersom vi får kunskap genom språket när vi kommunicerar med varandra 

(Wenneberg 2001:29). Eftersom all kunskap är kontextberoende försöker 

socialkonstruktivism undersöka hur den sociala kontexten påverkar vår kunskap 

(Wenneberg 2001:29). Wenneberg (2001) jämför det social konstruktivistiska sättet att 

se på kunskap med en ballong ”Vår kunskap om omvärlden kan ses som en ballong som 

vi blåser upp inifrån med hjälp av bland annat språket, begreppen, teknologin och vårt 

sociala liv” (Wenneberg 2001:30). Wenneberg (2001) menar alltså på att allt utanför 

påverkas av personens medhavda kunskap alltså kunskapen innanför ballongen 

(Wenneberg 2001:30). Det innebär att individen tolkar sin verklighet utifrån sin egen 

kunskap. Uppfattningen om hur verkligheten ser ut grundar sig på tolkningar av 

individen och kan därmed vara olika från individ till individ. Wenneberg (2001) menar 

att ”verkligheten som vi uppfattar den är beroende av vårt perspektiv eller synvinkel” 

(Wenneberg 2001:13). Det här socialkonstruktiviska synsättet kan därför med fördel 

användas genom att ifrågasätta saker som människor uppfattar som givna men som för 

andra uppfattas som normbrytande (Wenneberg 2001:13). 

 

Socialkonstruktivism är en passande utgångspunkt i studien eftersom individens 

uppfattning av verkligheten inte behöver vara densamma som någon annans 

uppfattning. Om en person känner sig utanför i sin omgivning är det inte givet att 

omgivningen har samma uppfattning om utanförskapet. Skolan har dessutom ett 

uppdrag att fostra elever till goda samhällsmedborgare (Lgr11). För att kunna göra det 
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krävs det att eleverna kan sätta sig in i andra människors situationer även om deras 

uppfattning om verkligheten inte är densamma som den egna.  

 
3 Metod och material 
I följande avsnitt presenteras analysmetod följt av en redogörelse för studiens material 

och de urval samt avgränsningar som gjordes vid materialinsamlingen.  

 

3.1 Analysmetod 

Den här studien genomförs utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Grunden i hermeneutik 

är tolkning av texter och att försöka förstå vad som finns i undertexten och textens 

budskap (Stensmo 2002). Analysen börjar i texten som helhet för att sedan gå in 

närmare på olika detaljer för att sedan gå tillbaka för att undersöka helheten igen. Det är 

en flerstegsprocess som kan och ofta sker i omgångar. Det kallas för den hermeneutiska 

spiralen och Stensmo (2002) beskriver spiralen i fyra olika steg (Stensmo 2002). Det 

första steget i tolkningsprocessen innebär att bilda sig en uppfattning om helheten. Steg 

två går ut på att söka efter ett visst tema i texten att undersöka närmare. Ett tema är 

något som följer med genom hela texten som den som tolkar försöker förstå. Det kan 

innebära att den som tolkar går in på detaljer som meningarna i texten och ser vad som 

kan knyta an till temat. Steg tre innebär enligt Stensmo (2002) att jämföra eller 

undersöka och tolka flera olika texter med liknande tema för att få en djupare förståelse 

och fånga upp viktiga detaljer. Det fjärde steget i spiralen är att gå tillbaka till textens 

helhet med den nya kunskapen från steg två och tre. Detta sker på liknande sätt i 

omgångar för att fördjupa förståelsen (Stensmo 2002:112-117). Hermeneutik kan alltså 

ses som en teoribildning där forskaren går in på djupet i texter för att ta reda på textens 

betydelse.  

 

I den här studien kommer den hermeneutiska spiralen att tillämpas genom att analysen 

först berör bilderbokens helhet. Därefter analyseras detaljer i både text och bild som ger 

uttryck för hur utanförskap skildras. Senare kommer helheten att analyseras igen och 

tolkas på nytt. De olika bilderböckerna kommer i en sammanfattning av analysen att 

jämföras för att se likheter och skillnader på hur utanförskap skildras genom samspelet 

mellan text och bild. Textanalysen görs utifrån två aspekter, berättarperspektiv och 

tematik. Den berättartekniska analysen berör aspekter som vem det är som berättar, hur 

det berättas och vilken effekt det ger. Det kommer utredas vilken roll berättandet spelar 
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i relationen mellan text och bild. I den tematiska analysen kommer främst innehållet att 

vara i centrum, exempelvis om det finns någon skillnad på vad bilderna visar och vad 

texten berättar, vilken effekt det i så fall ger och hur det kommer sig att det ger den 

effekten. På så vis analyseras och tolkas hur socialt utanförskap skildras i dessa 

bilderböcker.  

 

3.1.1 Metodkritik 

För att kunna besvara forskningsfrågan är det lämpligt att utföra en tematisk analys och 

granska innehållet i bilderböckerna. Det hade varit ett alternativ att istället fokusera på 

att göra en karaktärsanalys, men för att få en djupare inblick i vad socialt utanförskap är 

måste också omgivningen tas med i beräkningen. Analysen består även av en 

berättarteknisk del som granskar hur det berättas och vilka effekter det ger. Böckerna 

skildrar utanförskap och således är det den utsatta personen som det berättas om. 

Eftersom det är bilderböcker som analyseras finns även samspelet mellan text och bild 

med i undersökningen. Jag vill avslutningsvis framhålla att en textanalys av detta slag är 

komplex, och det finns säkerligen andra möjliga tolkningar än mina. Resultat-

redovisningen har därför illustrerats med många exempel från bilderböckerna för att 

göra analysen så genomskinlig som möjligt.  

 

3.2 Material 

Följande böcker analyseras: Alla går iväg (2015) av Eva Lindström, Lenka (2010) av 

Katalin Szegedi, Pricken (1945) av Margret Rey och även Snäll (2008) av Gro Dahle. 

 

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Valet av bilderböcker påverkar studiens resultat eftersom tankar och känslor får 

begränsat utrymme i texten. Dock gjordes valet att studera bilderböcker medvetet 

eftersom både bild och text kan beskriva känslor och sinnesstämningar. Att studera 

bilderböcker som innehåller olika typer av utanförskap ger en bredare bild av vad 

utanförskap är och hur det kan skildras i samspelet mellan bild och text. De fyra 

bilderböckerna valdes eftersom de skildrar utanförskap på olika sätt, bl.a. 

utseendebaserat utanförskap och utanförskap genom osynliggörning. Till exempel 

behandlar boken Snäll (Dahle 2008) utanförskap på ett annorlunda sätt än vad Pricken 

(Rey 1995) gör. 
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3.2.2 Materialkritik 

Kritik kan riktas mot undersökningen eftersom analysen endast berör fyra bilderböcker. 

Det finns säkerligen fler bilderböcker som behandlar ämnet utanförskap men på grund 

av tidsaspekten begränsas analysen till fyra böcker. Textmängden varierar och även hur 

stort utrymme bilderna har i bilderböckerna, vilket påverkar text-och-bildförhållandets 

förmåga att skildra utanförskap.  

 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom det är viktigt att upprätthålla en god forskningssed eftersträvas en objektiv syn 

i undersökningen för att ge en representativ bild av resultatet.  För att visa belägg för de 

framförda tolkningarna finns utdrag från de texter och bilder som tolkningarna är 

baserade på. Det är även av stor vikt att framhålla att det kan finnas andra möjliga 

tolkningar av hur de analyserade bilderböckerna skildrar utanförskap. 

 

4 Analys 
I följande kapitel presenteras bilderböckerna och deras handling samt analysen som 

gjorts utifrån valda analysmetoder. En sammanfattning av hur bilderböckerna skildrar 

utanförskap avslutar kapitlet.  

 

4.1 Alla går iväg  

Boken beskrivs på olika bloggar som vacker, vemodig och mångbottnad. Enligt förlaget 

är det ”en vemodig men spännande och humoristisk bok om att tillhöra eller hamna 

utanför en grupp” (Alfabeta bokförlag 2015). Boken kom ut 2015 och blev nominerad 

till Augustpriset samma år och författaren har även tidigare vunnit bl.a. Augustpriset. 

Eva Lindström är även den som har blivit nominerad flest gånger i kategorin barn och 

ungdomsböcker. En del av juryns motivering till att Alla går iväg blev nominerad är:  

 

Eva Lindström fångar ensamhetskänslan och sorgen, i en bilderbok som andas avstånd. 

Människorna är så små i de stora ytorna, miljöerna är upplösta, färgerna melankoliska. Till och 

med tingen är ensamma. Löv hänger ner som tårar. En bom, ett staket, en återvändsgränd blir 

barriärer som stänger ute. Inte ett ord, inte en detalj för mycket finns i denna bok, där titeln är 

nyckeln till det öppna slutet.  (Svenska förläggareföreningen 2015) 
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Nomineringen beskriver ensamheten som central i boken och därför är det således 

passande att analysera ensamheten som en form av utanförskap och hur det skildras i 

bild och text. 

 

4.1.1 Handling  

Alla går iväg handlar om en karaktär vid namn Frank som känner sig ensam och 

utanför. Boken börjar med att alla går iväg och Frank blir ensam. Titti, Palle och Milan 

leker och har roligt medan Frank står ensam och tittar på. Han går sedan hem och gråter 

i en kastrull och kokar marmelad på sina tårar. De andra figurerna ser nyfikna ut och 

tittar på Frank genom fönstret medan Frank kokar sin marmelad och låter den svalna i 

timmar. När Frank är klar med marmeladen dukar han bordet med smörgåsar och te och 

frågar om Titti, Palle och Milan vill ha smörgåsar med marmelad på. Det vill de och 

boken slutar med en bild på ett tomt bord med smulor på. 

 

4.1.2 Ensamhet – att stå utanför och se på de andra 

Av Nikolajevas kategorier för bilderböcker passar Alla går iväg in i förstärkande eller 

expanderande bilderböcker, där texten till stor del inte skulle gå att förstå utan bilderna. 

Det finns delar i texten med uttryck som hänvisar till bilden, vilket enligt Nikolajeva 

tyder på att bilden expanderar texten och gör att Alla går iväg passar i kategorin 

förstärkande och expanderande bilderböcker. Bilderna är beskrivande och förklarar det 

som står i texten som frekvent uppmanar läsaren att titta på bilderna. Citatet från första 

sidan i boken ”Det här är när alla går iväg” (s.1) är ett tydligt exempel på hur bild och 

text samverkar. På bilden rör sig några karaktärer bortåt och därför blir texten 

svårförståelig utan bilden.  

   

 Bild Alla går iväg (s.3). 
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Ett annat exempel är ett uppslag med texten ”Där är dom igen, hur kul får dom 

ha?”(s.6). På bilden står Frank bakom ett staket och tittar på Titti, Palle och Milan som 

sneglar tillbaka på honom vilket inte omnämns i texten. Läsaren får heller ingen 

information i texten om hur de tittar på varandra utan det är öppet för läsaren att göra en 

egen tolkning av bilden. I början av boken är antingen Frank på väg bort eller så är de 

andra på väg bort från honom ”Frank är ensam” (s.2) och av bilderna att döma ser han 

ledsen ut, vilket öppnar för tolkningen att han känner sig ensam och utanför och inte får 

vara med de andra. Frank är alltså i ett socialt utanförskap, eftersom han inte blir 

inkluderad av Titti, Palle och Milan. 

 

Bild Alla går iväg (s.6-7).  

 

Att han sedan går hem till sig och gråter ner i en kastrull som han senare gör marmelad 

på kan tyckas vara underligt. Läsaren får ingen upplysning om varför han gör marmelad 

på tårarna och det förblir ovisst. Dock ger bilderna ledtrådar till läsaren genom att det 

förekommer olika receptböcker på marmelad även om ordet marmelad inte skrivs i 

texten förrän på sista sidan av boken.  
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 Bild Alla går iväg (s.16). 

 

Bilderna är målade i ljusa färger och Frank målas i liknande färger som bakgrunden. 

Han syns inte tydligt på bilderna och ibland göms han av saker i omgivningen. 

Omgivningen är oproportionerlig gentemot karaktärerna och sakerna. Rummen är stora 

till skillnad mot karaktärerna och sakerna som är små. Det ger ett intryck av att Frank 

känner sig liten och att världen är stor. Han tar alltså inte stor plats i sin omgivning, 

vilket förmedlar intrycket att han känner sig liten och ensam.  

 

 

Bild Alla går iväg (s.14-15).  

 

Berättelsen berättas i tredje person; det berättas om Frank och om vad han gör. Det 

framgår tydligt att Frank känner sig ensam vilket också står i texten. Läsaren får reda på 

att Frank är ensam men inte anledningen till varför han inte är med de andra. Ledtrådar 

till hur de reagerar ges av bilderna och texten. Första gången Frank presenteras i texten 

gestaltas han på bilderna med huvudet nedåt och blicken ner i marken, vilket indikerar 

nedstämdhet (s.3,5). En annan bild som förstärker tolkningen att Frank är nedstämd är 

bilden när Frank uppgivet tittar på Titti, Palle och Milan bakom ett staket (s.6). Bilden 
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på Frank förstärks av texten ”Där är dom igen, hur kul får dom ha?”(s.6). Samtidigt 

tittar de andra tillbaka på Frank med blickar som möjligen är hånfulla (s.7). Vid 

meningar i texten som t.ex. ”Det här är när alla går iväg” (s.1) eller ”Hur kul för dom 

ha” (s.6) är det en möjlig tolkning att det är Franks tankar när han tittar på Titti, Palle 

och Milan. Alltså är det rimligt att det är Franks tankar som presenteras i berättelsen, 

trots att berättandet sker i tredje person. Det finns många bilder i boken där de tittar 

tillbaka på Frank, dock framkommer det inte hur de tittar på varandra i texten, vilket 

stödjer antagandet om att det är Franks tankar som berättas i texten. Eftersom 

berättelsen utgår från Franks tankar, använder alltså berättaren ett introspektivt 

berättande. Dock finns det ett undantagsfall i texten som går att tolka på två sätt. ”Men 

nu då? Vart ska Frank gå nu då?” (s.12) kan tolkas som att det är Titti, Palle och Milan 

som tänker detta eftersom de också tittar på Frank på bilden. En annan möjlig tolkning 

är att det är Frank som ställer frågorna till sig själv för att han inte vet vart han ska ta 

vägen. Båda tolkningarna är rimliga, men vid tolkningen att det är Titti, Palle och 

Milans tankar bryter detta även mot berättarens introspektiva berättande.    

 Bild Alla går iväg (s.12-13). 

 

Slutet är relativt öppet: Lite tveksamt tackar de ja och de äter marmeladsmörgåsarna 

som Frank bjuder dem på, däremot är det oklart vad som händer efter att de har ätit upp.  

Läsaren får inte reda på om detta är en början på en ny vänskap eller om de äter upp och 

sedan åter lämnar Frank ensam i sitt utanförskap. Slutet är alltså öppet för läsarens egen 

tolkning. 

 

4.2 Lenka 

Lenka är en ungersk bok som är skriven och illustrerad av Katalin Szegedi. Boken blev 

utgiven på svenska år 2010. Författaren har också skrivit en bok som heter Palko. Palko 

är en karaktär i boken Lenka och i Palko berättas samma berättelse men ur Palkos 

perspektiv. Boken Lenka handlar om vänskap och om att duga som man är. 
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4.2.1 Handling 

Boken börjar med att berätta hur det var när Lenka föddes. Att Lenka blev så rund och 

fin som en måne tros bero på att det var fullmåne den natt hon föddes. Hennes föräldrar 

älskar henne men redan på första sidan problematiseras det faktum att hon inte har 

vänner. Lenkas mamma uppmanar henne att gå ut och leka med de andra barnen istället 

för att sitta inne och rita men Lenka ger tveksamt med sig. Lenka vill egentligen inte gå 

ut, eftersom hon är medveten om att de andra barnen retar henne för att de tycker att hon 

är tjock. När Lenka är ute tar hon mod till sig att gå fram till några olika barn som leker, 

men Lenka får inte vara med och leka. Till slut ger hon upp men då kommer Palko som 

börjar prata med henne och de börjar även leka tillsammans. När hon sedan går hem 

känner hon sig lycklig och längtar redan till nästa gång. Berättelsen slutar med att hon 

sitter i sin fåtölj, ler och längtar till nästa dag. 

 

4.2.2  Avvisande – att inte få vara med 

I den här boken uppmärksammas socialt utanförskap i den meningen att Lenka inte får 

vara med och leka med några andra barn. Hon går runt och frågar, men de andra barnen 

tycker att hon är tjock och klumpig och vill inte ha med henne att göra. Barnen säger 

rakt ut till henne att de inte vill att hon ska vara där och de går därifrån och lämnar 

Lenka ensam. På bilderna står hon ofta en bit bort från de andra barnen. Karaktärernas 

ansiktsuttryck och uttalanden visar tydligt att Lenka inte får vara en del av 

gemenskapen. I texten står det vad de andra barnen säger till henne som tydligt 

markerar att hon inte får vara med. ”-Får jag vara med? Frågade hon, men ångrade sig i 

samma stund. En av pojkarna stannade och skrattade elakt. -Du? Nähä! Det är bäst att 

du rullar iväg nån annanstans – innan du råkar illa ut!” (s.17). De andra barnen nekar 

Lenka att vara med och ger kommentarer om hennes utseende, vilket stödjer tolkningen 

att Lenkas utanförskap är utseendebaserat. I bild och text framgår det tydligt att Lenka 

blir negativt påverkad av att bli nekad att vara med. För varje tillfälle hon får ett nej blir 

hennes ansiktsuttryck mer ledsamt och i texten beskrivs Lenkas förtvivlan. ”Hon klev ur 

ringen och började rulla den framför sig med gråten i halsen. Vart skulle hon nu ta 

vägen?” (s.17). Av Nikolajevas bilderbokskategorier passar Lenka in i kategorin 

kompletterande bilderbok eftersom texten tydligt beskriver det som händer. Utan 

bilderna ger det dock inte samma effekt eftersom bilderna är effektfulla och förmedlar 

ansiktsuttryck och känslor. Utöver detta framhålls stor del av informationen i texten 

också i bilderna. Texten som tillhör bilden hamnar dock inte alltid på samma sida då det 
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finns uppslag med endast bild. Bilderna är collageinspirerade med kartong och 

tidningspapper i bakgrunden. Hela boken går i rött och även Lenka själv har rött hår och 

röd klänning. Färgerna i boken är genomgående relativt dystra och det är tydliga bilder 

som ger en klar bild av vad som händer. Ett exempel är bilden på två tjejer som viskar 

till varandra och snett bakom dem står Lenka i en rockring med huvudet nedåt. Tjejerna 

är stora och står i centrum av bilden medan Lenka är mindre och står bakom dem. 

Genom att betrakta bilden blir det uppenbart att de två tjejerna viskar om Lenka och att 

det inte är snälla saker de viskar eller säger till Lenka. En möjlig tolkning utifrån bilden 

är att Lenka ser uppgiven ut men står och lyssnar utan att säga emot.  

          

 Bild Lenka (s.14-15). 

På uppslaget efter får läsaren en beskrivning i texten av vad tjejerna säger och varför 

hon står i rockringen. ”-Ta den här då – om du får plats i den! Och så sprang de 

fnissande iväg” (s.17). Tolkningen av bilden stärks alltså av texten på efterföljande sida.  

 

Boken berättas i tredje person och berättaren vet att Lenka känner sig utanför redan 

innan berättelsen börjar. Det blir tydligt genom att problematiken att hon inte har några 

vänner tas upp i texten redan på första sidan. Lenka kan vid vissa tillfällen ses som 

fokalisator i berättelsen eftersom läsaren får känslan av att boken berättas ur Lenkas 

perspektiv. Hennes tankar finns med i texten, ett exempel på det är följande ”´De kanske 

inte hörde mig´, tänkte Lenka” (s.13). Dock bryts perspektivet i texten. ”Hennes 

mamma blev inte förvånad, för Lenka ritade och målade nästan jämt” (s.4). På bilden 

sitter Lenka med ansiktet ut mot fönstret och det tolkas som att hon inte kan se eller 

bedöma om mamman blir förvånad, alltså bryter denna mening mot att Lenka är 

fokalisatorn. Ett annat tydligt exempel på detta är ”Palko tittade förundrat på medan 

bilden växte fram på asfalten” (s.21). Det tyder alltså på att det är Palkos sinnestämning 

som träder fram. Det är alltså inte bara Lenkas uppfattningar som blir uttryckta i texten. 
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Med den tolkningen innebär det att Lenka stundtals är fokalisatorn men att det 

förekommer undantagsfall som tyder på nollfokalisering.  

 

När Lenka sedan träffar Palko blir hon förvånad över att han vill vara med henne och 

hon känner att hon har fått en ny vän. Berättelsen får ett lyckligt slut dock är det även ett 

öppet slut då de ska träffas dagen efter. Utvecklingen blir påtaglig när läsaren först 

betraktar bilden på försättsbladet där Lenka sitter på den högra sidan och tittar ner med 

ett regnmoln ovanför sig. Den vänstra sidan är nästan tom förutom en röd och vissen 

tulpan. Jämför man sedan med bilden på försättbladet med bokens sista uppslag så har 

regnmolnet flyttat sig till den vänstra sidan av uppslaget och regnar över tulpanen som 

har blommat upp. Bredvid Lenka sitter Palko och de båda ser glada ut. Att blomman går 

från vissen till att blomma upp igen kan ses som en liknelse för Lenkas utanförskap. I 

början är Lenka ledsen och ensam och i slutet får hon en vän och blommar upp igen. 

 

Bild försättsblad och sista uppslag ur Lenka.  

 

4.3 Pricken 

Pricken är en amerikansk bilderbok, med originaltiteln Spotty, skriven av Margret Rey 

och illustrerad av Hans Augusto Rey. Den första utgåvan gavs ut under andra 

världskriget år 1943 och översattes till svenska första gången år 1945. 

 

4.3.1 Handling  

 Pricken handlar om en kanin vid namn Pricken som bor med sin familj.  Pricken är vit 

och har bruna fläckar. Alla de andra kaninerna i hans familj är helvita med skära ögon 

och öron, och har inga prickar. Hans mamma blir osäker på om hon vågar ta med 

Pricken på morfars kalas, eftersom han bara har sett vita kaniner och tror att det är så en 

kanin måste se ut. Efter att ha pratat med en annan vuxen kanin, Tant Lisa, bestämmer 

hon sig för att Pricken får stanna hemma. De andra kaninerna beger sig till kalaset och 
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kvar ensam hemma är Pricken som blir ledsen och rymmer hemifrån. Han träffar då en 

vuxen kanin med bruna prickar som heter Herr Brun och ser ut som Pricken själv. 

Pricken får följa med kaninen hem och upptäcker att Herr Bruns familj är full av vita 

kaniner med bruna prickar förutom en liten kanin vid namn Lill-Vit som är helvit. 

Samtidigt blir Prickens mamma orolig när de kommer hem från kalaset och märker att 

Pricken är borta. Hela familjen ska precis börja leta efter Pricken när han kommer hem 

tillsammans med Herr Bruns familj och de återförenas igen. Boken slutar med att de 

båda familjerna är glada och sitter vid matbordet och äter morötter tillsammans. 

 

4.3.2 Utseendebaserat utanförskap – att vara olik 

Eftersom boken handlar om utseendebaserat utanförskap spelar bilderna en naturlig roll 

i berättelsen. Utanförskapet visas tydligt på bilderna i de båda familjerna. På bilden när 

Prickens familj ger sig iväg sitter Pricken ensam kvar och tittar efter de andra kaninerna. 

Lill-Vit däremot sitter inträngd i ett hörn på den första bilden hon gestaltas. Hon sitter 

även kvar när alla de andra ungarna springer fram och hälsar på Pricken.  

 

 Bild Pricken (s.14-15). 

 

Bilderna visar alltså tydligt vem det är som är utanför. Relationen mellan text och bild 

passar in i Nikolajevas kategori kompletterande bilderböcker. Bilderna har en central 

roll men texten är omfattande och tar upp det mesta som finns på bilderna.  

 

Det finns även relativt mycket text i boken och det är ofta ett flertal meningar på varje 

sida. Men det finns också stora och små bilder som visar det som står i texten och 

bilderna är kompletterande till texten. Socialt utanförskap skildras alltså genom att 

Pricken inte får följa med på morfars kalas, eftersom han har bruna prickar. Pricken blir 
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alltså särbehandlad på grund av sitt utseende vilket innebär att hans utanförskap är 

utseendebaserat. Det blir tydligt i berättelsen att det är de vuxna som exkluderar 

Pricken. Hans mamma är orolig över vad morfar kanin ska tycka och Tant Lisa avslöjar 

sitt ogillande direkt när hon ser Pricken (s.4). Tant Lisa får frågan av en oförstående 

kaninunge om hon inte gillar bruna prickar varpå hon svarar att det gör hon verkligen 

inte. På textens tillhörande bild visar Tant Lisa sitt ogillande genom sin blick och 

kropphållning då hon står med armarna i sidan och tittar upprört på Pricken (s.4). 

Syskonen däremot tycker om Pricken och särskiljer honom inte på grund av hans 

prickar. Ett av syskonen, Rosi, påtalar detta genom att säga att de tycker om Pricken 

men att han alltid vinner när de leker kurragömma för att det är svårare att hitta honom 

än de andra. I texten frågar även Rosi om Tant Lisa och Mamma Kanin inte tycker om 

Pricken. Trots att mamman svarar att de älskar Pricken är det tydligt att hon inte vill ha 

fler frågor om detta och avrundar samtalet. Innehållet i texten förstärks genom att det 

tydligt framgår på bilden att det är de vuxna som ser bekymrade ut. På bilden syns även 

att syskonen inkluderar Pricken i leken genom att deras ansiktsuttryck är glada och de 

tittar leende på varandra. Både text och bild stödjer alltså tolkningen att det är de vuxna 

som är orsaken till utanförskapet. Barns okunskap om att vara olik blir synliggjord och 

en möjlig tolkning är att barn lär sig att exkludera av de vuxna och att det inte är ett 

medfött beteende.  

 

Bild Pricken (s.4-5).  

 

En annan händelse som tyder på att det är de vuxna som är exkluderande är när Pricken 

är hos Herr Bruns familj. De diskuterar kring att vara olik och att de alla tycker om Lill-

Vit, men eftersom de vuxna tycker att hon är olik så tycker också barnen det.   

 

Det var verkligen konstigt, sa Herr Brun till slut. Att din familj inte tycker om prickar. Och vår 

familj inte tycker om…  
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- Men jag tycker om Lill-Vit, det har jag alltid gjort, avbröt en av kaninungarna. Jag trodde bara att 

alla ni andra… 

 - Ja, men vi tycker allihop om Lill-Vit, skrek de andra kaninungarna. Vi trodde bara att pappa… 

 - Vem har sagt att jag inte tycker om Lill-Vit? Jag har alltid tyckt om Lill-Vit, sa Herr Brun. Jag är 

bara så ängslig att Mormor inte skulle göra det, eftersom Lill-Vit är så olik. (s.17) 

 

En tolkning är att Herr Brun som är den vuxna kaninen tänker efter och inser att det är 

dumt att exkludera någon baserat på utseende när han sedan fortsätter: ”Men förresten, 

varför skulle hon inte få se olik ut? Det är ju egentligen fånigt, när man tänker på det” 

(s.17). Det blir tydligt att ingen av dem egentligen har reflekterat kring hur det kommer 

sig att det är fel att vara olik. Det framgår dock tydligt av den beskrivna händelsen att de 

vuxna har en central roll i Prickens och Lill-Vits utanförskap. Det är de vuxna kaninerna 

som exkluderar dem på grund av deras utseende. I Lill-Vits familj har kaninungarna 

adapterat de vuxnas tankar kring att vara annorlunda och exkluderar därför Lill-Vit. 

Skillnaden i Prickens familj är att syskonen inkluderar Pricken vilket inte Lill-Vits 

syskon gör. Dock är det som tidigare har nämnts en likhet mellan familjerna att den 

vuxna är orolig över vad morfar respektive mormor ska tycka och det är alltså deras 

ängslighet som gör att de exkluderar sina barn. Det är inte meningen att Pricken och 

Lill-Vit ska känna sig utanför, men de vuxnas rädsla över vad andra ska tycka tar över. 

Berättelsen får dock ett lyckligt slut då de båda familjerna samlas och äter morötter 

tillsammans. På bilden sitter de även varannan vit och prickig vilket tyder på att inget 

utseende längre exkluderas.  

Bild Pricken (s.28-29). 

 

Pricken berättas i tredje person och utgår från Pricken, men i början omnämns han bara 

då det är hans mamma och Tant Lisa som diskuterar om han ska få följa med på kalaset 

eller inte. Berättelsen inleds med att läsaren får reda på att Pricken är olik eftersom han 

inte är som de andra kaninungarna. De två vuxna kaninerna oroar sig vad morfar ska 

tycka, men det är inget som ungarna bryr sig om. Pricken vet inte att hans mamma och 
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Tant Lisa har diskuterat om han ska få följa med på kalaset eller inte. Läsaren vet hur de 

resonerar och vad de kommer fram till innan Pricken gör det. Han blir inte medveten om 

detta förrän morgonen då de ska gå på kalaset. Berättaren verkar även vara allvetande 

eftersom berättaren ger kommentarer i texten som är riktade till läsaren. Berättaren 

förklarar inom parantes att det är ovanligt att Pricken inte vill äta”(Annars kunde han 

minsann äta nästan hela dagen)”(s.10). Förklaringen gör att det blir tydligare att Pricken 

är för ledsen för att äta då han vanligtvis inte väljer bort mat (s.10). 

 

4.4 Snäll 

Snäll är en norsk bilderbok med originaltiteln är Snill, skriven av Gro Dahle och 

illustrerad av Svein Nyhus. I Norge gavs boken ut 2002 och fick Bragepriset som delas 

ut till ny norsk litteratur. Det tog 6 år innan boken blev utgiven i Sverige eftersom de 

svenska förlagen ansåg att boken kunde vara för skrämmande och intensiv (Biblioteken 

i Västerbottens inland, u. å.). Boken blev alltså översatt och utgiven i Sverige år 2008. 

Snäll har blivit väldigt uppmärksammad ur ett genusperspektiv. Det är framförallt för att 

huvudpersonen i boken är flicka och särbehandlas för sitt beteende. Det har skrivits om 

att det är viktigt att se flickorna i klassrummet som sitter tysta och lyssnar och att inte ge 

all uppmärksamhet till pojkarna som hörs och syns tydligt. Snäll utspelar sig ur den 

tysta flickans perspektiv och har därför blivit uppmärksammad. I en recension i Svenska 

Dagbladet beskriver litteraturvetaren Lena Kåreland (2009) boken så här: ”Det är en 

feministisk skildring i ord och bild om alla snälla flickor som i sin iver att vara till lags 

slår knut på sig själva och till sist går in i väggen” (Kåreland 2009). Hon nämner 

genusperspektivet och hur hela boken är tecknad i rosa och gult och vad flickor som 

alltid är snälla och duktiga får betala för sitt beteende.  Det skrivs också om berättelsens 

rika symbolspråk och hur den utvecklar sig till att handla om uppror och befrielse 

(Kåreland 2009). 

 

4.4.1 Handling 

Bilderboken Snäll handlar om en liten flicka vid namn Lussi. Lussi presenteras som en 

snäll och duktig flicka. En flicka som gör allt som man ska och som aldrig gör fel. Hon 

sitter snällt och duktigt och gör sina läxor. Hon räcker även lydigt upp handen i 

klassrummet. Men en dag försvinner Lussi in i väggen. Hon är fångad bakom det glada 

leendet och den perfekta fasaden. Hon försöker ta sig ut men lyckas inte. Hon skriker 

och stampar men ingen hör eller ser henne. De vuxna börjar leta efter henne men hittar 
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henne inte någonstans. När hon till slut lyckas ta sig ut är hon inte alls samma tysta lilla 

flicka längre. Hon låter högt och syns klart och tydligt. Hon hämtar även andra flickor 

som också har fastnat i väggen för att de är snälla och duktiga. Flickorna tackar Lussi 

och är glada att få komma ut. Boken slutar med att Lussi är både trött och hungrig när 

hon och hennes familj åker hem för att äta middag. 

 

4.4.2 Utanförskap som anpassning och osynliggörande 

Enligt Nikolajevas beskrivning av bilderbokskategorierna passar Snäll in som 

förstärkande bilderbok, eftersom läsaren är beroende av bilderna och texten för att förstå 

handlingen. Bilderna som är starka och målande är en stor del av berättelsen, trots att 

boken även består av mycket text. Bilderna och texten går inte att förstå utan varandra. I 

texten ger berättaren uppmaningar till läsaren om att titta på bilderna t.ex. uttrycket: ”Se 

på Lussi! Se så tyst och stilla hon är!”(s.2). Bilderna har ett tydligt symbolspråk och det  

finns många små detaljer som har betydelse för berättelsen. I texten beskrivs det att hon 

är borta när hon försvinner in i väggen men på bilderna syns Lussi i väggen. I början av 

berättelsen målas Lussi som en liten flicka som inte tar mycket plats varken på bilderna 

eller i själva berättelsen. I slutet däremot är det Lussi som är stor på bilderna och fokus 

hamnar på henne. Det är alltså tydlig skillnad på hur Lussi gestaltas i början gentemot 

hur hon skildras i slutet. I huvudsak är det de vuxna som målas upp som stora på 

bilderna och i början av boken är barnen små och tar inte lika stor plats som de vuxna. 

De vuxna lägger inte heller märke till Lussi förrän hon fysiskt försvinner. Betraktaren 

kan skymta Lussi i väggen när de vuxna letar efter henne, men det är ingen som hittar 

henne eftersom de vuxna skriker i mun på varandra (s.12).  

 Bild Snäll (s.12-13). 

 

De vuxna gör troligen inget medvetet val att exkludera Lussi, men konsekvensen av att 

de inte ser Lussi för att hon är tyst gör att hon går in i väggen. Att vara tyst och duktig 
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är inget som exkluderas för att det är ett dåligt beteende. Lussi gör tvärtom allt för att 

vara alla till lags, men beteendet gör att hon inte tar plats.  

 

I början av berättelsen är Lussi utanför. Hon är en snäll och duktig flicka som inte gör 

mycket väsen av sig. Hennes blonda hår och rosa klänning gör att hon får ett ännu mer 

oskyldigt utseende, vilket troligen är illustratörens avsikt. 

 

  Bild Snäll (s.6-7). 

 

En möjlig tolkning av bilderna är att Lussis föräldrar inte lägger märke till henne. Inte 

heller i skolan får hon uppmärksamhet trots att hon räcker upp handen. Tolkningen att 

Lussi inte får uppmärksamhet stärks genom textens uttryck ”Och magistern glömde att 

hon var där” (s.8). Bild och text stödjer alltså tolkningen att de vuxna inte märker Lussi 

innan hon fysiskt är borta. I bilderna blir Lussi mindre och mindre och mer osynlig och 

hon hamnar till slut i väggen. Först försvinner hon bara i den bemärkelsen att ingen ser 

eller hör henne och hon finns alltså fortfarande fysiskt, men till följd av osynliggörandet 

fastnar Lussi i väggen. ”Så tyst att plötsligt en dag försvann hon bara” (s.6) tyder på att 

det är hennes tystnad som gör att hon försvinner. Ingen ser henne och själv kan hon inte 

sluta le trots att hon skriker inombords. Det framgår av texten att hennes snälla lydiga 

leende gör att hon inte kan ta sig ur väggen. 

 

 Men Lussi satt fast inne i väggen, och när hon försökte ropa kunde hon inte. För orden satt fast i 

rösten. Och rösten satt fast i munnen. Och munnen satt fast i den glada minen. Och den glada 

minen kunde bara le. (s.12)  

 

Citatet stödjer även tolkningen att hon vill sluta le, börja skrika och komma ut ur 

väggen. 
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Snäll berättas i tredje person och läsaren får uppmaningar om att titta på Lussi hur hon 

är och hur hon ser ut. Lussi beskrivs som en duktig, tyst och stilla flicka som räcker upp 

handen redan på första sidan av boken. Berättaren drar många liknelser mellan hur Lussi 

är och materiella saker i texten. T.ex. ”Tyst som vit krita och papper. Stilla som blanka 

glas i ett skåp” (s.2). Berättaren upprepar ett flertal gånger hur tyst Lussi är, vilket ger 

intrycket att Lussis tystnad är central i berättelsen. Berättaren beskriver Lussi genom 

vad hon gör och vad hon aldrig skulle göra ”Aldrig kommer ett fult, snuskigt, svart ord 

ur munnen på Lussi. För Lussis mun är ren och fin. Hon borstar tio gånger tio gånger tio 

på varje tand” (s.6). Berättaren ställer även retoriska frågor till läsaren i texten och 

läsaren vet vad svaret på frågan förväntas vara. ”Är inte Lussi söt och rar?”(s.6) är ett 

exempel på uttryck som är skrivet som en fråga men uppfattas mer som ett påstående.  

 

En annan aspekt är att berättaren inte tilltalar Lussi, utan pratar om henne. Detta kan 

kopplas till att vuxna ofta pratar om barn som är närvarande utan att tilltala dem. ”Har 

du sett maken till mun som aldrig säger ett enda knyst förrän den får en fråga”(s.2) eller 

”Har du sett en sån flicka!”(s.6). Det här berättarperspektivet är genomgående fram till 

att Lussi bryter sig loss från väggen. Perspektivet ändras vid utbrytningen och Lussi får 

en mer framträdande roll där berättaren talar om vad Lussi säger och tänker. ”De får 

klara sig själva, tänker Lussi” (s.30). Detta citat visar att Lussis tankar framkommer i 

texten, vilket även markerar att berättarperspektivet har ändrats.  Lussi är närvarande på 

varje bild men i texten framkommer det dock tydligt att berättarperspektivet ändrats från 

att prata om Lussi till att Lussis tankar och uttryck beskrivs.   

 

När Lussi lyckas ta sig ut ur väggen är hon annorlunda. Utbrytningen ur väggen kan ses 

som en liknelse för att bryta mot normen hur en snäll och lydig flicka ska vara. Lussi 

visar att hon tar plats och att hon vill synas och höras. Hon är inte längre duktig och 

snäll. Skillnaden mellan gestaltningen av Lussi i början och i slutet blir tydlig i bilderna. 

I början av berättelsen är Lussis kläder rena och håret är prydligt uppsatt i två tofsar 

med rosa band, medan hon i slutet avbildas med lortiga kläder och rufsigt hår.  
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 Bild Snäll (s.30). 

 

Osynliggörandet är en form av utanförskap eftersom Lussi inte blir inkluderad av sin 

omgivning. Det är Lussis omgivning som osynliggör henne genom att glömma bort och 

inte se eller höra henne. Att inte bli sedd av sin omgivning gör att Lussi blir utfryst och 

hon trivs inte med att vara den tysta flickan, vilket grundar sig i hur hon agerar efter 

utbrytningen. Omgivningen glömmer bort Lussi, vilket tyder på att hon ofrivilligt blir 

exkluderad. I bilderboken Snäll skildras alltså utanförskap i form av osynliggörande. 

 

4.5 Sammanfattning 

Utanförskapet ter sig olika i de fyra bilderböckerna och utanförskapet skildras tydligt 

både i text och i bild. Relationen mellan bild och text är påtaglig i de fyra böckerna. Det 

är av stor vikt att se till både bild och text för att få en helhetsuppfattning. I texten 

framkommer uttryck och påståenden som gör att karaktärens utanförskap blir tydligt 

genom att bl.a. känslor och tankar speglar hur karaktärerna uppfattar att de inte får vara 

med i gemenskapen. Dock skiljer det sig hur mycket tankar och känslor som är skrivna i 

texten. I Snäll förekommer inte Lussis tankar förrän i slutet och hennes känslor beskrivs 

mer av bilderna än texten. Utanförskapet blir tydligt i texten i Lenka där det står att hon 

blir ledsen av att bli nekad att vara med och leka. I Pricken finns bl.a. de vuxnas 

reaktioner skrivna i texten som ger uppfattningen att Pricken är olik vilket syskonen 

ifrågasätter. Texten skildrar utanförskap även i Alla går iväg eftersom texten innehåller 

påståenden som tyder på att Frank inte får vara med. Även i Snäll uttrycks utanförskapet 

i texten genom att Lussi fysiskt försvinner och blir bortglömd av sin omgivning. 

Bilderna spelar olika stor roll i böckerna men just i hur utanförskapet skildras finns 

tydlig likhet. De utsatta förminskas ofta på bilderna och blir mindre än sin omgivning 

och de hamnar även i skymundan. I en berättelse smälter flickan in i omgivingen och 

blir osynlig. Om de inte förminskas ser de ledsna ut när utanförskapet utmärker sig. 
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Lenka blir exkluderad och får inte vara med och leka på grund av sitt utseende. Även 

Pricken hamnar i ett socialt utanförskap då han ser olik ut gentemot de andra i familjen. 

De vuxna kaninerna är även ängsliga över vad andra ska tycka om olikheten. Alltså 

även i Pricken framträder ett utseendebaserat utanförskap. Lussi i boken Snäll blir 

utestängd av sin omgivning genom osynliggörning för att hon är snäll och duktig och 

ingen lägger märke till henne. Lussi blir alltså utestängd med hennes beteende som 

orsak. Hennes beteende är dock förhållandevis inget dåligt beteende utan hon försöker 

vara duktig och vara alla till lags. Dock leder det till att hon inte blir uppmärksammad 

av omgivningen. I boken Alla går iväg är Frank i ett socialt utanförskap av okänd 

anledning, men han blir exkluderad av sin omgivning och får inte vara med Titti, Palle 

och Milan när de leker. Utanförskapen ter sig olika men det är uppenbart att alla 

karaktärerna inte trivs med att vara utanför. Orsaken till utanförskap kan alltså bero på 

utseende, karaktär och beteende. Karaktärerna blir nekade att vara en del av 

gemenskapen vilket innebär att de blir exkluderade. Dock vill de vara med och leka och 

de vill synas och höras och därför är utanförskapet också märkbart i deras tankar och 

känslor. Det är dock viktigt att nämna att vad som gör att ett beteende eller utseende gör 

att någon exkluderas varierar. Det behöver inte vara ett dåligt beteende eftersom det är 

de som exkluderar som bestämmer orsaken. 

 

En likhet mellan de fyra bilderböckerna är att de är skrivna i tredje person. Berättarna 

vet olika mycket och berättelseperspektiven skiljer sig mellan de olika bilderböckerna. 

Skillnaderna mellan böckerna blir tydliga genom att läsaren får reda på olika mycket om 

huvudkaraktärerna och på olika sätt t.ex. varierar det i böckerna hur tankar och känslor 

skildras i samspelet mellan bild och text. Bilderna förmedlar starka känslor i samtliga 

böcker och känslorna framkommer inte lika tydligt i texten, vilket gör att samspelet 

mellan bild och text blir viktigt.  

 

Ett genomgående tema är att berättaren använder sig av ett barnperspektiv vilket 

påverkar hur omvärlden skildras. De vuxna beskrivs som oförstående samt fast i sina 

egna vanor och är även de som skapar utanförskapet både i Pricken och i Snäll. Vuxna 

påverkar alltså hur utanförskapet utspelar sig, t.ex. när de vuxnas ängslan i Pricken gör 

att de exkluderar sina barn och omedvetet försätter dem i utanförskap. Det går dock att 

påstå att det sker omedvetet eftersom de tycker om sina barn och ångrar sig när 

utanförskapet kritiseras. De vuxna letar efter Lussi i Snäll och undrar vart hon är, dock 
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utan framgång då bara Lussi själv kan ta sig ut. I Pricken ångrar sig Mamma Kanin när 

hon inser att Pricken har rymt hemifrån även om det är hennes val att medvetet lämna 

honom ensam hemma som gör att Pricken känner sig exkluderad. Det visar alltså på att 

de vuxna inte har tänkt exkludera varken Lussi eller Pricken men att konsekvenserna av 

deras handlingar resulterar i utanförskap.  

 

Slutet i Alla går iväg är öppet och abrupt eftersom läsaren inte får reda på om de blir 

vänner eller inte. Vi vet alltså inte om Frank kommer fortsätta vara utanför. I Pricken 

däremot diskuteras det öppet om att vara olik och det uttrycks i slutet i både bild och 

text att det inte spelar någon roll om man är olik de andra eller inte. Själva utanförskapet 

diskuteras inte i Lenka utan boken slutar lyckligt med att hon får en vän. Vi vet inte om 

hon fortfarande kommer vara utstött av de andra barnen men dock att hon har en vän 

som hon kan vända sig till. I Snäll bryter Lussi sig loss ur väggen och är fri från 

utanförskap av att inte bli sedd och det är en förändrad flicka som kliver ur väggen.  

 

5 Diskussion  
 

Bilderböckerna är beroende av att läsaren ser helheten. Tydliga exempel är både Snäll 

och Alla går iväg som är beroende av att läsaren ser både vad som händer på bilden och 

vad som står i texten. Detta stämmer överens med det Nikolajevas (2000:15) framhäver, 

att bilderboken måste ses som en helhet. Det kan också vara en fördel för elever med 

lässvårigheter i det att de får stöd och hjälp av bilden att förstå texten. Enligt Nikolajeva 

(2012) sänder bilder av uttryck och känslor starkare signaler till hjärnan än vad verbala 

uttryck gör. Det är således en viktig aspekt som kan tillföra mycket vid läsningen om 

utanförskap.  

 

Nikolajeva (2000:139) menar även att karaktärsbeskrivningarna både kan bli 

begränsade och bredare i bilderböcker. I de analyserade bilderböckerna ger bilderna en 

tydlig beskrivning av vad karaktärerna känner t.ex. genom att de gestaltas som små och 

personerna runt om dem och själva omgivningen är större än de, vilket tyder på att de 

känner sig små och obetydliga. I de analyserade bilderböckerna förtydligas alltså 

karaktärerna av bilderna då deras känslor och tankar inte alltid beskrivs utförligt i text. 

Speciellt boken Snäll var sedan tidigare känd pga. färgstarka bilder och sin rika 
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symbolik. Därigenom skildras Lussis utanförskap väldigt tydligt vilket gör att eleverna 

kan uppfatta hur det känns att bli osynliggjord.  

 

Troligen har samtliga författare även gjort valet att använda sig av berättande i tredje 

person för att böckerna behandlar utanförskap som kan vara ett känsligt ämne. 

Nikolajeva (2004:148) menar att berättande i tredje person används i berättelser för att 

läsaren inte ska känna sig utpekad och ta åt sig. Dock visar analysen att berättelserna 

trots berättandet i tredje person är personligt berättade, vilket motsäger Nikolajevas 

framställning av att berättande i tredje person är opersonligt berättande. I analysen av 

t.ex. Alla går iväg framfördes tolkningen att det är Franks tankar som presenteras, vilket 

borde tyda på att det är personligt berättande trots att det sker i tredje person. En av 

Nikolajevas kategorier i opersonligt berättande är introspektivt berättande som innebär 

att läsaren får ta del av en persons tankar i berättelsen, vilket kan ses som en form av 

personligt berättande. Det kan därför diskuteras om alla kategorier i berättande i tredje 

person är opersonligt berättande som Nikolajeva hävdar. Dock kan Nikolajevas 

framställning av kategorierna tolkas som att jag-berättande bör ses som mer personligt 

än berättande i tredje person. Att läsaren blir mer utpekad i jag-berättande är en 

godtagbar förklaring till att jag-berättande är mer personligt, dock förklarar inte det 

varför berättande i tredje person är opersonligt.  

 

En speciell funktion som bilderböcker har är att de är riktade både till barn och till de 

vuxna som läser för barnet. Bilderböcker har alltså två mottagare och eftersom barn och 

vuxna uppfattar saker på olika sätt är det möjligt att uppfattningen av berättelserna 

skiljer sig. I analysen av Snäll framkommer det att de vuxna har en central roll eftersom 

de glömmer bort Lussi och saknar henne inte förrän hon är fysiskt borta. Därför är det 

även viktigt att framhålla de vuxnas roll i utanförskapet. Fokaliseringen ur ett 

barnperspektiv ger möjlighet för vuxna som läser att få en inblick i barnets utanförskap. 

Bilderböckerna kan också riktas till vuxna eftersom det är av stor vikt att vuxna är 

medvetna om att deras tankar och värderingar ofta adapteras av barn. Exempelvis finns 

det i Pricken tydliga exempel på hur barnen har tagit efter de vuxnas värderingar. 

Exkluderande behöver inte ske utav illvilja, t.ex. när Mamma Kanin lämnar Pricken 

hemma eftersom hon tror att morfar inte skulle acceptera honom. Hon gör det inte för 

att hon själv vill särskilja honom från de andra kaninungarna utan för att hon tror att 

morfar inte skulle tycka om honom. En slutsats som framkommer utifrån analysen av 
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Snäll är vikten av att se alla barn i klassrummet. Eftersom bilderböcker även har vuxna 

som mottagare möjliggör det för vuxna att se innebörden samt diskutera bilderböckerna 

med barnen för att se deras uppfattningar.  

 

 Eftersom dessa bilderböcker skildrar utanförskap på olika sätt är de lämpliga böcker att 

använda i klassrummet. De kan öka elevernas förståelse för hur det kan kännas att stå 

utanför en grupp. Eftersom varje individs uppfattning av verkligheten enligt Wenneberg 

(2001:13) grundar sig i individens egna tolkningar och erfarenheter är det betydelsefullt 

att diskutera elevernas olika uppfattningar om utanförskap. Böckerna kan även hjälpa 

eleverna att öka sin medkänsla och empati genom att de sätter sig in i hur någon annan 

känner och upplever situationer. Klasser består ofta av heterogena grupper och att vara 

olik andra elever ska inte vara ett skäl till mobbning, vare sig det handlar om olikhet i 

karaktär, utseende eller beteende. För att skapa en trivsam miljö i klassrummet är det 

viktigt att respektera varandra och samtala om utanförskap och till hjälp att motverka 

utanförskap kan dessa bilderböcker användas. En lämplig strategi vid användning av 

dessa bilderböcker är att jämföra böckerna med varandra och försöka få eleverna att 

hitta likheter och skillnader och vad det är som gör att någon blir utanför. 

Bilderböckerna är även anpassade till olika åldrar. Val av vilken bok som passar bäst 

beror på elevernas mognadsnivå och läsförståelse. Pricken kanske är mer lämplig att 

läsa för barn i förskolan samtidigt som Snäll kan användas med lite äldre barn. Dock 

beror detta givetvis på i vilket sammanhang böckerna är tänkta att användas. 

Bilderböckerna kan nyttjas på olika sätt, som högläsningsbok eller läsebok som 

eleverna själva får läsa. Eleverna kan även titta på bilderna innan de läser texten och 

diskutera vad de ser och vad de tror att karaktärerna på bilderna känner och tänker. Med 

detta vill jag framhålla att det finns många fördelar med att använda de analyserade 

bilderböckerna som pedagogiska verktyg i klassrummet.  
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