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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att granska hur familjekonstellationer framställts och även hur/om 

barnsynen förändrats i den svenska barnlitteraturen från tidigt 1900-tal till idag. Detta sker 

genom text- och bildanalys av tio svenska bilderböcker som är skrivna under denna period.  

Tre frågeställningar har skapats som stöd för att uppnå syftet, dessa frågor är: Hur framställs 

bilden av familjen och barnet i bilderböcker? Hur har synen på familjen och barnet förändrats 

i bilderböcker över tid? samt vilka likheter och olikheter kan man se kring synen på familjen 

och barnet över tid i bilderböcker? 

 

Tidigare forskning kring barnlitteratur, familj och barnsyn lyfts fram och används som stöd i 

analysarbetet av samtliga bilderböcker. Analysen har visat att stora förändringar har skett i 

hur barnet framställts och vilken barnsyn som skildrats i bilderböckerna, dessa förändringar 

har återspeglats av samhällets utveckling. Hur familjen framställts och vilka 

familjekonstellationer som lyfts fram har inte förändrats lika mycket, det visar sig att ett 

flertal olika familjeförhållanden blir belysta även i barnlitteraturen från början av 1900-talet. 

________________________________________________________ 

 

 

 

Nyckelord: familjekonstellationer, barnsyn, barnlitteratur, historiskt perspektiv, textanalys, 

bildanalys  
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Inledning 
 
Olika familjeförhållanden är i dagens samhälle en aktuell fråga och något som belyses mycket 

i media. Detta är även en relevant fråga för förskolan då ett av förskolans uppdrag är att 

“verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 

liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” 

(Lpfö98/2010, s.4). I vår vardag och under vår utbildning på förskollärarprogrammet har vi 

mött barn och vuxna som har olika familjeförhållanden. Vi har mött barn som lever i en så 

kallad “kärnfamilj”, barn med endast en förälder, barn vars pappa är en spermadonator och 

barn som har föräldrar av samma kön. Utöver dessa olika typer av familjekonstellationer har 

vi även stött på något som vi kallar för “dagens stressade föräldrar”. Då vi sökt efter 

barnlitteratur att analysera i denna studie har vi funnit att många bilderböcker idag lyfter fram 

de stressade föräldrarna som inte riktigt har tid för sina barn. Kåreland (2001) menar att 

anledningen till att föräldrar idag är stressade är för att de har höga förväntningar på sig, de 

har flera olika roller i livet som de måste hantera t.ex. föräldrarollen, yrkesrollen och 

medborgarrollen. Vi anser att barnlitteraturen är ett bra verktyg att använda i förskolan som 

en ingång till samtal kring och för att belysa olika familjekonstellationer. Samtalen kan bidra 

till att barnen får en förståelse för att alla människor har olika levnadssätt, denna förståelse 

tror vi kan medföra att de lär sig att respektera och vara öppna för olikheter och skillnader. 

Ytterligare ett uppdrag som förskolans läroplan lyfter fram är att barnen ska ges möjlighet att 

få tänka själva och vara medskapare av sin vardag på förskolan. Det är även viktigt att 

förskolan skapar en miljö där barnen känner sig trygga både individuellt och i grupp och även 

att de vågar tro på sig själva (Lpfö98/2010, s.7). Detta uppdrag beskriver dagens syn på 

barnet som kompetent och aktiv i sitt eget lärande och i sin egen utveckling. Därför finner vi 

det intressant att även undersöka detta, hur barnsynen har sett ut och förändrats över tid.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att granska hur familjekonstellationer och synen på barnet 

framställts och även hur/om synen på familjen och barnet förändrats i den svenska 

barnlitteraturen i tio bilderböcker från 1910-talet fram till 2010-talet.  
 

Utifrån syftet ställs följande frågor:  

• Hur framställs bilden av familjen och barnet i bilderböcker?  

• Hur har synen på familjen och barnet förändrats i bilderböcker över tid? 

• Vilka likheter och olikheter kan man se kring synen på familjen och barnet över tid i 

bilderböcker? 
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Tidigare forskning 
 
I denna forskningsöversikt är målet att redovisa forskning som anses relevant för denna 

studie. Vi kommer inledningsvis att beröra vad barnlitteratur och bilderbok är och därefter 

beskriva hur familjeförhållanden och barnsynen har förändrats och utvecklats i det svenska 

samhället och i barnlitteraturen över tid.  

Barnlitteratur 
 
Ett begrepp som är relevant att definiera är barnlitteratur. Kåreland (1988) och Nikolajeva 

(1998) menar att barnlitteratur är litteratur som är producerad, marknadsförd och skriven för 

barn, det är med andra ord böcker som riktar sig direkt till barn och deras intressevärld. Denna 

definition av barnlitteratur är kanske inte den som människor använder sig av i vardagen. 

Kåreland (1988) lyfter även fram att definitionen av barnlitteratur hos allmänheten ofta 

handlar om bilden av barnlitteraturen i sig. En föreställning som är relativt allmän är att 

barnlitteraturen handlar om barn, är spännande, lättläst och att bilderna är färgglada och i sig 

beskrivande och viktig för bokens handling (Kåreland, 1988). Begreppet bilderbok innefattar 

enligt Nikolajeva (2000) en viss typ av bok, denna bok har både text och bild. Bilden kan 

antingen förtydliga det texten säger eller tillföra något nytt till historien, bild och text kan 

även berätta olika historier.  

Familjen i förändring 
 
Med tiden och i samband med samhällets utveckling har även synen på familjen förändrats 

(Kåreland, 2001). Johansson (2009) menar att det är svårt att definiera vad ordet familj 

innebär och innefattar då det finns ett antal olika familjebildningar. I följande del av texten 

ska olika familjeförhållande och familjekonstellationer belysas då detta arbete syftar till att 

bland annat se hur bilden av familjen ändrats och hur detta återspeglats i barnlitteraturen 

genom åren. Barnlitteraturen som ligger till grund för detta arbete utspelar sig och är skrivna 

från tidigt 1900-tal till nutid. 

Tidigt 1900-tal 
 
I Sverige under 1800-talet och det tidiga 1900-tal såg levnadsförhållanden och 

familjeförhållanden ut på ett annat sätt än vad det gör idag. Under denna tid var det vanligt att 

familjen bestod av många personer, alla medlemmar i familjen hjälptes åt med de sysslor som 

fanns på familjens gård, även barnen hjälpte till och var därför en viktig arbetskraft för hela 
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familjen (Landahl, 2011). Johansson (2009) lyfter fram att familjen under denna tid är en 

viktig del i barnens lärande, det är inom familjens ramar som barnen lär sig om värderingar, 

normer och hur man ska bete sig och leva för att bli en bra samhällsmedborgare. Under det 

tidiga 1900-talet börjar samhället och även familjestrukturer förändras och utvecklas mot 

något nytt. I och med industrialiseringen blir bondesamhället och dess stora kärnfamiljer mer 

avlägsna och en mindre familj med färre barn blev allt vanligare (Kåreland, 1998; Kåreland 

2015). Men kanske var det inte endast kärnfamiljer med mamma, pappa och barn som levde 

under denna tid, kanske fanns det även andra typer av familjekonstellationer då? Heggestad 

(2013) och Kåreland (2015) nämner att Elsa Beskows böcker om Tant Grön, Tant Brun och 

Tant Gredelin från 1918 kan vara ett exempel på just detta. I denna bilderbok följer man tre 

ogifta systrar som bor tillsammans och tar hand om två föräldralösa barn. I boken är det inte 

uttalat om varför de tre systrarna lever tillsammans men det är intressant att detta levnadssätt, 

som kan tyckas vara ovanligt under denna tid, lyfts fram i bilderboken.  

År 1970 - Skilsmässor och ensamstående föräldrar 
 
Under andra halvan av 1900-talet har skilsmässor ökat, vilket medfört att många vuxna lever 

som ensamstående föräldrar (Kåreland, 1988). Odenbring (2014) menar att anledningen till att 

skilsmässorna ökade under denna tid var för att det helt enkelt blev enklare att skilja sig, detta 

på grund av att en ny lag började gälla i Sverige, äktenskapslagen. Denna lag innebar att det 

räckte med att en av parterna ville skilja sig för att han eller hon skulle få igenom 

skilsmässan. Skilsmässorna betyder nödvändigtvis inte att barnen endast lever med en av sina 

föräldrar, det är alltmer vanligt att barnen bor varannan vecka hos sina biologiska föräldrar 

(Kåreland, 2001). Under denna tid börjar skilsmässor även lyftas fram i barnlitteraturen. 

Exempel på detta är Gunilla Bergströms bok Mias pappa flyttar samt hennes böcker om 

karaktären Alfons Åberg. Furuland och Ørvig (1990) menar att dessa böcker är skrivna för att 

barnen har rätt till och behov av att se och läsa om skilsmässor och nya familjekonstellationer.  

Den moderna familjen 
 
Den tid vi lever i idag menar Johansson (2009) är en tid där bilden av familjen har förändrats 

och även en tid där familjebildningarna ser annorlunda ut. Johansson (2009) menar vidare att 

dagens familjer är mer komplexa än tidigare och att definitionen av familjen inte är helt enkel 

idag, ett begrepp som tydliggör och underlättar vid en beskrivning av dagens familjer är 

“nätverksfamiljer”. Begreppet nätverksfamiljer beskriver denna komplexitet, Johansson 

(2012) menar att familjer idag ständigt förändras, familjemedlemmar försvinner och nya 
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familjemedlemmar tillkommer. Nätverksfamiljen är med andra ord ett begrepp som tar ett 

kliv bort från den “vanliga kärnfamiljen” och beskriver en familj som förändras, utvecklas 

och ombildas. Johansson (2012) menar vidare att en individ kan ha flera olika familjer, dessa 

familjer kan ses var för sig men även vävas samman till en “stor familj”. Avstånd är inte 

längre något problem, familjer kan hålla kontakten och bevara relationen trots att de bor långt 

ifrån varandra. Ytterligare ett begrepp som beskriver denna komplexitet är 

“regnbågsfamiljer”, begreppet innefattar enligt Malmquist, Hydén och Zetterqvist Nelson 

(2012) ensamstående föräldrar, adoptiv- och fosterföräldrar, samkönade par med barn och 

länkade familjer. Länkade familjer är ett begrepp som även Larsson Sjögren (2012) använder 

för att benämna en familjekonstellation där föräldrar valt att gå isär för att sedan skapa nya 

familjer genom omgifte. Då detta sker får barnet två familjer där nya syskon även kan ingå 

och där även nya vuxna blir en del av deras liv.  

 

Något som nämnts inledningsvis är beteckningen av familjen som den “stressade familjen”, 

vilket är en beteckning som ska fördjupas och beskrivas nedan. Föräldrar har idag svårt att få 

vardagen att gå ihop, tiden tycks inte räcka till för alla delar i livet. Vuxna har idag många 

saker som de måste göra parallellt med varandra, arbete, familj, fritid och vardagssysslor. Det 

är tyvärr ofta familjen som drabbas och blir lidande av denna hektiska vardag (Kåreland, 

2001, Kåreland, 2009). Genom att föräldrarnas tid inte räcker till menar Kåreland (2015) att 

barnen alltför ofta får ta en större roll i familjen och rentav ofta ta ett vuxenansvar. Då det 

kommer till ansvar i familjen menar Plantin (2012) att föräldrar idag lever i ett mer jämställt 

förhållande i flera avseenden, till exempel är det idag vanligare att mamman och pappan delar 

på allt från barnsomsorg, vardagssysslor, ekonomi och arbete.  

Barnsyn i förändring 
 
Med tiden och i samband med samhällets utveckling har även synen på barnet förändrats 

(Kåreland, 2015). I följande del av texten ska några av dessa barnsyner lyftas fram då detta 

arbete även syftar till att se hur synen på barnet ändrats och hur detta återspeglats i 

barnlitteraturens historia. De bilderböcker som ligger till grund för detta arbete utspelar sig 

och är skrivna från tidigt 1900-tal till nutid, därmed kommer även barnsynen lyftas fram från 

tidigt 1900-tal till nutid. 

 
 



	   9	  

Tidigt 1900-tal 
 
Under tidigt 1900-tal fanns en syn på barnet som syndig och ond, med tanke på detta ansågs 

det krävas en hård uppfostran med en sträng disciplin. Denna strikta uppfostran medförde att 

vuxna tog till aga för att tillrättavisa och lära barnen rätt och fel (Kåreland, 2001). Becoming 

är ett begrepp som Halldén (2007) lyfter fram för att beskriva en syn på barnet där målet är att 

bli vuxen, snarare än att barndomen är ett stadium i sig. En strikt uppfostran med syfte till att 

barnen skulle bli “goda samhällsmedborgare” präglade barndomen under tidigt 1900-tal. 

År 1900 gavs skriften Barnets århundrade skriven av Ellen Key ut. Ellen Key var en 

författare, pedagog och samhällsdebattör som bland annat kämpade för att alla barn skulle få 

en trygg uppväxt och att alla barn skulle få rätt till att gå i skolan. Hon värnade om barnet och 

arbetade väldigt hårt för att förbjuda barnaga (Larsson, 2011; Kjersén Edman, 2002). 

År 1945 - Det starka barnet 
 
Efter andra världskriget förändrades delvis synen på barnet och Ellen Keys tankar och 

värderingar som nämnts ovan började realiseras och synas i samhället. Andra världskrigets 

slut medförde att samhället utvecklades och började förändrades på flera sätt, inom 

psykologin och pedagogiken börjar man tala om en fri uppfostran och ett intresse kring barns 

fantasi, tankar och idéer växer fram. Denna nya syn på barnet medförde även att barnets 

utvecklingspotential lyftes fram, barnet kunde med hjälp av en friare uppfostran och med sin 

egen vilja läras och utvecklas (Kåreland, 2001; Kjersén Edman, 2002). 
 

Då man talar om år 1945 och om den förändrade barnsynen efter kriget är en svensk författare 

väsentlig att lyfta fram, Astrid Lindgren. Detta med anledning av att Astrid Lindgren 

debuterade som författare år 1945 med sin kända barnbok om Pippi Långstrump. Som nämnts 

tidigare i texten ändrades synen på barnet till ett barn som är friare, starkare och mer 

självständig. Dessa egenskaper är några som Pippi besitter, därmed är hon en väldigt bra 

karaktär som beskriver just synen på barnet som fanns under denna tid (Kåreland, 2001). 

Det moderna barnet  
 
Synen på barnet förändras hela tiden och att sätta ett årtal på när dessa förändringar skett blir 

därmed svårt. För att underlätta och få en klarare bild av det som beskrivs nedan väljer vi att 

använda 1990-talet som vår utgångspunkt. Det har med andra ord hänt en hel del före denna 

tidpunkt men för att avgränsa väljer vi att fokusera på tiden mellan 1990 och idag, denna 

tidsperiod har vi valt att benämna som “den moderna barndomen”. 
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Under denna period, den moderna barndomen, har synen på barnet återigen förändrats. Synen 

på barnet som becoming och synen på barndomen som en transportsträcka till att bli vuxen 

byts mer och mer ut mot en syn på barnet som being. Halldén (2007) beskriver begreppet 

being som en barnsyn där barnet hamnar i fokus och där barnet ses här och nu. Barndomen 

blir med andra ord viktig, barnen ses som medskapare av sina egna liv med möjlighet till att 

påverka sin situation. Den nya barnsynen beskriver barnet som kompetent och som en social 

varelse, de vuxna styr till viss del över barnen men barnen ges inflytande och 

bestämmanderätt över sin egen situation (Kåreland, 2009). Ett begrepp som är relevant att 

lyfta då man talar om att vara medskapare av sitt eget liv är begreppet agens. Löfdahl (2014) 

förklarar att agens är något som ett barn kan ha eller inte ha, har ett barn agens har denne 

möjlighet till att påverka sin egen vardag och även möjlighet att bestämma över sin egen 

utveckling och sitt eget lärande. Kåreland (2015) ställer sig till viss del frågande till synen om 

det kompetenta barnet, kanske är det inte endast positivt utan skapar en större press hos 

barnen? 
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Metod och material 
 
I detta avsnitt ska den valda analysmetoden presenteras samt att en beskrivning av urval och 

avgränsningar kring den valda barnlitteraturen kommer att lyftas fram. Samtliga bilderböcker 

som ingår i detta arbete kommer även att sammanfattas och beskrivas kort. 

Text - och bildanalys 

Kvalitativ textanalys 
 
De analysmetoder som kommer användas i detta arbete är text- och bildanalys. Textanalys är 

en metod där en del av en text undersöks utifrån specifika aspekter, denna analys sker 

utförligt och på djupet (Stukát, 2011). Bergström och Boréus (2012) menar att en textanalys 

blir utförlig och detaljerad genom att texten delas upp i mindre delar för att sedan analyseras. 

Textanalysen i detta arbete är kvalitativ, vilket innebär att analysen inte avser att mäta eller 

räkna någonting utan snarare avser att beskriva bilderböckernas text på ett systematiskt sätt 

utifrån valda aspekter. Vid en textanalys sker alltid tolkningar utifrån textens innehåll, textens 

karaktär, bilderna samt analysens frågeställningar (Bergström och Boréus, 2012). En 

textanalys kan ske på flera olika sätt, det finns ett flertal textanalytiska inriktningar och en av 

dessa är visuell textanalys.  

Visuell textanalys och bildanalys 
 
Visuell textanalys är en kvalitativ textanalys som kommer att användas i detta arbete vilket 

gör det relevant att lyfta fram och beskriva den. Björkvall (2012) menar att även bilder talar 

ett språk och att det därmed är relevant att analysera såväl bild som text. En bild kan styrka 

det som texten säger samtidigt som en bild även kan göra att en text får en helt annan 

innebörd. I en visuell textanalys granskas bilden och textens placering och även dess färger. 

Rött och svart kan till exempel skapa en känsla av obehag och rädsla och textens placering 

kan medföra en känsla av samhörighet eller en känsla av avstånd. Även Nikolajeva (2000) 

beskriver att bilderboken har två olika kommunikationsformer, text och bild. Då detta arbete 

syftar till att analysera just bilderböcker är det även relevant att analysera bilden för sig. 

Nikolajeva (2000) menar att bild och text kan ha olika relationer till varandra i bilderböcker. 

Bilderna kan hjälpa till att styrka ordens betydelser samtidigt som bilderna kan berätta en 

egen parallell historia. Genom att även analysera bilderna skapas en djupare analys och en 

klarare bild av bokens syfte och innehåll. Bilderböcker går inte att analysera utifrån endast 

bilderna eller endast texten utan måste analyseras i förhållande till varandra.  
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Text- och bildanalys gör det även möjligt att se hur huvudkaraktärerna och övriga karaktärer i 

bilderböcker uppträder och är som personer. Personerna i bilderböcker kan vara stereotypa 

och uppträda och handla på ett sätt som är önskvärt för exempelvis dennes kön, ålder eller 

klass, men personerna kan även agera icke-stereotypt och därmed normbrytande (Kåreland, 

2015). Kåreland (2015) lyfter fram att dessa olika sätt att se på personer i bilderböcker kan 

beskrivas med begreppen platta och statiska respektive runda och dynamiska personer.  

Frågor till text och bild  

Som underlag till analysen av de valda bilderböckerna kommer följande frågor att ställas till 

text respektive bild: 

 
Text: 
 

Bild: 

Vilka egenskaper lyfts fram hos karaktären? Vilka egenskaper lyfter bilden fram hos 
karaktären? 
 

Är karaktärens egenskaper stereotypa? Är 
karaktären rund och dynamisk eller platt och 
statisk? 
 

Hur ser karaktärerna ut? Vilka kläder, färger 
och accessoarer har de?   

Hur beskrivs och framställs familjen i texten? Hur beskrivs och framställs familjen i 
bilden? 
 

Vilka roller har de olika familjemedlemmarna 
och på vilket sätt framkommer detta i texten?  
 

 Vilka roller har de olika 
familjemedlemmarna och på vilket sätt 
framkommer detta i bilden?  
 

Vilken barnsyn skildras i texten? Skildras någon barnsyn i bilden och i så fall 
hur?  

 

Utöver dessa frågor ställs även frågorna: hur förhåller sig bild och text till varandra? 

Kompletterar de varandra, är de symmetriska eller berättar text och bild olika saker. 

Nikolajeva (2000) menar nämligen att bilden kan förtydliga texten eller tillföra något nytt 

samtidigt som bild och text å andra sidan kan berätta olika historier.  

 

Studiens tillförlitlighet 
 
I detta avsnitt ska den valda metoden diskuteras, detta för att lyfta undersökningens styrkor 

och svagheter. För att göra detta ska arbetets reliabilitet och dess validitet granskas. Att 
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undersöka arbetets reliabilitet innebär att undersöka arbetets tillförlitlighet för att se om det 

valda tillvägagångssättet är det bästa att använda för att besvara arbetets syfte och 

frågeställningar (Bell, 2006). Visuell textanalys och bildanalys är lämpliga tillvägagångssätt 

att använda för att besvara arbetets syfte och frågeställningar. Detta med anledning av att det 

ger en helhetsbild av bilderböckerna, om endast en av dessa analysmetoder används finns 

risken att man går miste om viktigt innehåll. Validitet handlar om undersökningens giltighet, 

med andra ord handlar detta om undersökningen faktiskt besvarar de frågor som ligger till 

grund för arbetet (Bell, 2006). De frågor som ligger till grund för detta arbete besvaras genom 

visuell textanalys och bildanalys vilket ger möjlighet till en djup analys av bilderböckerna.  

Arbetsfördelning 
 
Vi valde att till en början göra mycket av arbetet tillsammans. Vi letade tillsammans efter 

relevant barnlitteratur och även efter relevant tidigare forskning. Då vi hittat och valt ut den 

tidigare forskningen delade vi upp texterna mellan oss, dessa texter sammanfattade vi var för 

sig och delgav varandra texternas innehåll. Avsnittet om tidigare forskning valde vi att skriva 

tillsammans då vi upplevde att det skulle hjälpa oss båda när vi sedan skulle skriva resultat- 

och diskussionsdelen i arbetet, vi ansåg att det var viktigt att vi båda hade samma grund att stå 

på. Inför analysarbetet delades bilderböckerna upp mellan oss där vi fick ansvar för fem 

böcker var. Dessa böcker läste vi noga och gjorde anteckningar kring, dessa anteckningar 

gjordes utifrån ett antal frågor som vi valt till vår analysmodell. Anteckningarna diskuterades 

och sammanställdes, därefter skrev vi analysavsnittet tillsammans, detta för att få en 

sammanhängande och tydlig text. Vi skrev även diskussionen tillsammans, vi har med andra 

ord skrivit hela arbetet tillsammans. 

Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 
 
De tio bilderböckerna som analyseras i detta arbete har vi valt utifrån egna erfarenheter av 

bilderböcker och vi har även fått hjälp av en bibliotekarie på en barnboksavdelning. De 

kriterier som vi hade på böckerna som skulle ingå i detta arbete var att det skulle vara 

bilderböcker och att dessa bilderböcker skulle vara skrivna någon gång under 1900-talet fram 

till idag. Ytterligare kriterier som vi hade var att bilderböckerna skulle vara skrivna under 

olika årtal under den valda perioden och att familjen skildras på ett eller annat sätt. Det var 

även viktigt för oss att de bilderböcker som skulle användas i arbetet inte hade ett fokus att 

lyfta fram en viss familjekonstellation. Dessa kriterier delgavs även bibliotekarien. Till en 

början valde vi och bibliotekarien ut cirka 35 bilderböcker som vi sedan läste och granskade. 
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Då vårt syfte med arbetet var att undersöka hur familjekonstellationer och barnsyn framställts 

i barnlitteraturen över tid valde vi ut tio av dessa bilderböcker som vi ansåg mer eller mindre 

berörde dessa ämnen. Redan tidigt i arbetet beslutade vi att vi ville ha med en bilderbok om 

Alfons Åberg och även en av Emma-böckerna vilket ledde till att vi lånade ett flertal av dessa 

böcker. Vi valde sedan ut en Alfons-böcker och en av Emma-böckerna som vi ansåg 

synliggjorde familjekonstellationen tydligast. För att kunna se hur denna utveckling sett ut var 

det relevant att välja bilderböcker från olika år. För att avgränsa arbetet har vi valt 

bilderböcker från tidigt 1900-tal till nutid, denna avgränsning gjorde vi med anledning av att 

vi hade en bild av att samhället och barnlitteraturen förändrats mycket under denna period. En 

tidigare kunskap som vi hade kring bilderböcker var att Elsa Beskow var en framstående 

barnboksförfattare under tidigt 1900-tal, därför letade vi specifikt efter bilderböcker skrivna 

av henne. Vi läste och granskade ett flertal bilderböcker skrivna av Elsa Beskow och valde 

bort böcker som vi ansåg inte synliggjorde familjen, däribland en bilderbok som heter Pelles 

nya kläder skriven år 1946. Ytterligare en avgränsning som gjorts och som därmed påverkat 

urvalet är att inte ta med barnlitteratur som har ett fokus att lyfta fram en viss 

familjekonstellation. Vi har till exempel valt bort barnlitteratur som har ett tydligt syfte att 

visa barnen att den så kallade kärnfamiljen inte är den enda typen av familjekonstellation och 

där bilderboken blir mer faktainriktad, kanske rentav tråkig, snarare än underhållande och 

lärorik. En bok som valdes bort med anledning av detta kriterium var Malins mamma gifter 

sig med Lisa skriven av Annette Lundborg år 1999.  

Materialkritik 
 
Vi är medvetna om att resultatet kan ha blivit ett annat om annan barnlitteratur valts. Vi har 

under vår barnlitteratursökning funnit böcker där familjekonstellationer lyfts fram tydligare 

genom att böckernas syfte är att förmedla ett valt ämne. Då vårt syfte varit att undersöka 

bland annat familjekonstellationer hade det troligtvis varit enklare att välja böcker där olika 

familjekonstellationer lyfts fram på ett medvetet sätt, analysen hade givit ett tydligare resultat. 

Dessa böcker valdes dock medvetet bort av oss då vi upplever dessa böcker som tråkiga för 

barnen och att det inte var den typen av böcker som vi var intresserade av att undersöka. Även 

Furuland och Ørvig (1986) lyfter detta och menar att dessa typer av bilderböcker har bra 

värderingar och ett bra syfte men att de inte når fram till barnen.  
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Material 
 

De tio bilderböckerna kommer att analyseras utifrån aspekterna familj och barnsyn, alla 

böcker kommer däremot inte att analyseras utifrån båda aspekterna. De böcker som kommer 

analyseras utifrån aspekten familj är: Tomtebobarnen (1910), Tant Grön, Tant Brun och Tant 

Gredelin (1918), Hattstugan (1930), Annorlunda Emma och Per (1975), Vad sa pappa 

Åberg? (1989), Snälla barn (2007), Värsta prutten, Lolly! (2007), Kaninkostymen (2008) 

samt Världens mamma och en katt (2010). De böcker som kommer att analyseras utifrån 

aspekten barnsyn är: Tomtebobarnen (1910), Hattstugan (1930), Pippi går i affärer (1946), 

Snälla barn (2007) samt Kaninkostymen (2008). Nedan följer en kort beskrivning och 

sammanfattning av den valda barnlitteraturen som ingår i denna studie. 

 
Tomtebobarnen (1910) - Elsa Beskow 
 
Boken Tomtebobarnen handlar om en liten familj som bor under en talls rötter i skogen. 

Denna familj består av Tomtefar, Tomtemor och fyra barn, två pojkar och två flickor. I boken 

får man följa familjen under alla Sveriges fyra årstider. Berättelsen skildrar ett år av barnens 

liv då man får se dem leka, jobba och lära sig nyttiga saker. Tomtefar är i berättelsen stark och 

modig och det man som läsare får veta om honom är att han arbetar hårt och tar hand om sin 

familj. Tomtemor å andra sidan är rar och god, hon sköter hemmet och tar hand om barnen.  

 

Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin (1918) - Elsa Beskow 
 

Boken Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin handlar om tre systrar som bor tillsammans. 

Dessa tre systrar har en liten hund tillsammans som heter lilla Prick. I boken rymmer hunden 

Prick och de tre tanterna delar upp sig för att leta rätt på honom. Under tiden de letar efter 

hunden möter en av tanterna två föräldralösa barn. Dessa två barn, Petter och Lotta, hjälper 

sedan till att hitta tanternas hund. Boken slutar med att alla är lyckliga och att Petter och Lotta 

får bo kvar hos tanterna istället för att återvända till Tvätt-Kristin. 

 

Hattstugan (1930) - Elsa Beskow 
 
Hattstugan handlar om en tomtegubbe som bor ensam i en stubbe som ligger vid en sjö. Ute i 

denna sjö ligger en ö och där bor en tomtemamma och hennes tre barn i en hatt. En dag ger 

sig mamman iväg för att införskaffa diverse saker. Barnen får under tiden ta hand om sig 

själva. Barnen leker och badar, men leken slutar i att Hattstugan står i brand. Detta upptäcker 



	   16	  

tomtegubben från andra sidan sjön och ror över till barnen för att hjälpa dem. Tillsammans 

släcker de branden och bygger upp ett nytt hus. När tomtemamman kommer tillbaka 

bestämmer de sig för att bilda en ny familj, de ordnar bröllop och tomtegubben flyttar in i den 

nybyggda stugan. Barnen hade enligt de vuxna varit stygga och olydiga därför får de smäll.  

 

Pippi går i affärer (1946) - Astrid Lindgren 
 
Pippi går i affärer handlar om när Pippi, Tommy och Annika som ska gå på stan och handla i 

affärer. Pippi har fyllt sina fickor med “gullpengar”. De går i flera olika affärer, de stannar 

bland annat i godisaffären där Pippi köper massor av godis som hon bjuder alla stadens barn 

på. En annan affär som de går in på är Apoteket där de handlar “medusin”.  

 
Annorlunda Emma och Per (1975) - Gunilla Wolde 
 
Boken handlar om barnen Emma och Per, boken fokuserar på begreppen annorlunda och 

ovanligt. Boken lyfter fram att alla är olika och att det som är olikt kan uppfattas som 

annorlunda och ovanligt. I boken jämförs Emma och Pers boendesituation, deras utseende, 

deras familjekonstellationer med mera.  

 
Vad sa pappa Åberg? (1989) - Gunilla Bergström 
 
I denna bok får vi följa Alfons, Alfons pappa och Alfons kompis Milla en lördagseftermiddag 

då de varit och storhandlat. Alla tre hjälps åt att snabbt ställa alla inköpta varor på sin plats för 

att sedan kunna ha lördags-frid. Alfons pappa är noga med att “var sak har sin plats, en sak i 

taget”, men det blir inte riktigt så. Då de är färdiga sätter sig Alfons i garderoben för att läsa 

en bok och upptäcker plötsligt att det droppar något från taket, det är glassen som ligger och 

smälter uppe på hyllan. Alla hade så bråttom med att få allt gjort och det slutade med att 

pappa fick städa bort all smält glass och att de fick äta våfflor till efterrätt istället. 

 

Snälla barn (2007) - Thomas Tidholm & Anna Clara Tidholm 
 
I boken Snälla barn får vi följa med en dag i två systrars liv. Berättelsen börjar då systrarna 

kommit hem från skolan, mamma och pappa är inte hemma. Flickorna klarar sig själva, de 

leker och äter mellis. Under tiden ringer mamma och pappa ett flertal gånger för att tala om 

att de kommer hem senare, mamma ska på kurs och pappans flyg är försenat. Under kvällen 

plingar det på dörren och en tant står utanför, tanten är nyinflyttad i huset och de två flickorna 

bjuder in henne på kaffe. Tanten, som heter Julia, berättar historier och de får tillsammans 
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laga mat då föräldrarna ännu inte kommit hem. Mamman har under kvällen ringt några gånger 

och betett sig lite konstigt och sagt att det “tjorvat till sig”. Tillslut kommer pappan hem och 

när han gör det och finner att mamman inte är hemma inser han att mamman troligtvis träffar 

någon annan. Pappan blir ledsen och barnen och Julia tröstar honom. Boken slutar med att 

mamman kommer hem sent på natten, när barnen och pappan redan somnat.  

 
Värsta prutten, Lolly! (2007) - Åsa Karsin & Frida Arvidsson 
 
Denna bok handlar om den lilla flickan Lolly som bor med sina föräldrar, Peter och Anders. 

Lolly har precis lärt sig att prutta i armhålan och gör det mest hela tiden. Lolly pruttar på 

förskolan, på bussen och hemma men tillslut tycker pappa Peter och pappa Anders att hon får 

prutta lite mindre, helst bara hemma. Lollys mamma bor långt borta men i boken ska Lolly få 

följa med mamma på en fest, på festen ska mamma få ta emot ett pris. Peter och Anders får 

inte följa med, de får titta på festen och prisutdelningen på tv istället. Lolly håller sig från att 

prutta hela kvällen fram till dess att mamman ska ta emot sitt pris och hålla sitt tacktal. När 

mamman blir nervös på scenen och inte får fram ett ord pruttar Lolly den största prutten 

någonsin. Sedan åker mamma och Lolly hem till Peter och Anders igen, de tre föräldrarna 

lägger Lolly i sängen, nattar henne och tittar sedan stolt på henne. 

 
Kaninkostymen (2008) - Per Gustavsson & Helena Willis 
 
Boken handlar om Viktor som bor med sin mamma, pappa och sina nyfödda tvillingsystrar. I 

boken får vi följa Viktor som är kär i en tjej som heter Gabbi. Mamma och pappa är hemma 

med småsyskonen, de är stressade och har mycket att göra så Viktor får klara sig mycket 

själv. Vi får följa Viktor i förskoleklassen där han försöker få Gabbis uppmärksamhet, han 

gör allt för att imponera på henne. Föräldrarna har så fullt upp att de inte hunnit tvätta vilket 

leder till att Viktor en dag måste gå till förskoleklassen iförd en rosa kaninkostym, detta 

upplever han till en början som jobbigt men tar på sig kostymen ändå. Han blir retad av 

kompisarna och ett snöbollskrig bryter ut. När Viktor ligger där på skolgården i snön kommer 

Gabbi och hjälper honom. Viktor är glad att han hade kostymen på sig för då såg Gabbi 

honom.  
 

Världens mamma och en katt (2010) - Kristina Murray Brodin & Bettina Johansson 
 
Världens mamma och en katt handlar om ett barns liv som läsaren får följa utifrån barnets 

eget perspektiv. Barnet beskriver sin mamma som den tröttaste mamman i världen och 
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mamman får hjälp med de vardagliga sysslorna av grannen. Då barnet ibland känner sig 

ensamt önskar hen att hen hade en katt. Det står inte utskrivet i boken men läsaren får en 

känsla av att mamman är sjuk, både genom bilder och genom hur hon beskrivs i text. 

Mamman har exempelvis inget hår och använder peruk, hon är även ofta trött och orkar inte 

längre göra de saker som hon brukade göra med sitt barn.  

Analysmodellen  
 
Aspekterna som ligger till grund för denna analys är familj och barnsyn. För att kunna 

analysera barnlitteraturen utifrån dessa aspekter har mindre frågeställningar skapats, vilka 

kommer presenteras nedan. Dessa analysfrågor hjälpte oss att hålla fokus under analysarbetet 

och minimera risken att glida bort från arbetets syfte och frågeställningar.  
 

• Vilken familjekonstellation finns i boken? 

• På vilket sätt lyfts denna familjekonstellation i boken? 

• Hur ser rollerna i familjen ut? 
 

• Hur framställs barnet? Skildras någon speciell barnsyn? 

• På vilket sätt kan man se denna barnsyn i boken? 

 
Etiska överväganden 
 
Då bilderna i arbetet är upphovsrättsskyddade har vi valt att endast ha med dessa då arbetet 

visas för studenter vid opponeringstillfället samt vid inlämning till examinator. Då detta 

arbete sedan ska publiceras på DIVA kommer bilderna att tas bort ur arbetet, detta med 

anledning av att upphovsrätten säger att det endast är upphovsmannen till bilderna som har 

rätten att bestämma över sina bilder och hur dessa ska användas och spridas (Skolverket, 

Fakta om upphovsrätt, 2015-11-16).  
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Analys och resultat 
 
I detta avsnitt ska analysen av de tio bilderböcker som ligger till grund för detta arbete 

redovisas. Analysen har gjorts utifrån två valda aspekter; familj och barnsyn. Resultatet av 

analysen kommer till en början att redovisas utifrån tre olika underkategorier som vuxit fram 

under analysarbetet; kärnfamiljen, regnbågsfamiljen och den ensamstående föräldern. 

Analysen av familjen kommer ske med hjälp av följande frågor ur analysmodellen: Vilken 

familjekonstellation finns i boken? På vilket sätt lyfts denna familjekonstellation i boken? 

samt hur ser rollerna i familjen ut? Under vardera kategori kommer några bilderböcker att 

analyseras utifrån sina likheter och även sina olikheter, dessa bilderböcker kommer från olika 

årtal. Därefter redovisas resultatet av analysen kring barnsyn utifrån utvalda bilderböcker med 

hjälp av följande frågor: Hur framställs barnet? Skildras någon speciell barnsyn? samt på 

vilket sätt kan man se denna barnsyn i boken? 
 

Familjen i förändring 

Kärnfamiljen 
 
I följande avsnitt följer en analys av bilderböckerna Tomtebobarnen, Annorlunda Emma och 

Per, Snälla barn samt Kaninkostymen utifrån kärnfamiljen som familjekonstellation, då det är 

den familjekonstellationen som framträder i dessa böcker. Det är därför relevant att till en 

början beskriva begreppet kärnfamilj. Johansson (2009) förklarar detta begrepp och denna typ 

av familj som normen och något som anses vara det “normala“ och “bästa”. Denna typ av 

familj består vanligtvis av två heterosexuella föräldrar som har ett eller flera barn. I alla fyra 

bilderböcker finns denna typ av familjekonstellation. 

 

Kärnfamiljens framställning 

I boken Tomtebobarnen skriven av Elsa Beskow år 1910 ingår pappa, mamma, två döttrar och 

två söner, i slutet av boken har ytterligare ett barn fötts. I boken Annorlunda Emma och Per 

från 1975 består familjen av mamma, pappa, Emma och hennes lillebror. Även i boken Snälla 

barn från 2007 finns kärnfamiljen representerad då denna familj består av mamma, pappa och 

två döttrar. De två systrarna har samma mamma men olika pappor, den yngsta flickans pappa 

bor tillsammans med dem men den äldsta flickans pappa bor i Norge. Denna familj blir 

därmed en så kallad länkad familj. Johansson (2012) beskriver denna typ av familj som en 

familj där föräldrar har skilt sig, gift om sig och genom detta skapat nya familjer. År 2008 
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skrevs boken Kaninkostymen av Per Gustavsson och Helena Willis, denna bok handlar om 

Viktor. Familjekonstellationen som finns i boken är mamma, pappa, Viktor och hans nyfödda 

tvillingsystrar.  

 

Roller i familjen 

En likhet som dessa fyra böcker har med varandra är med andra ord familjekonstellationen 

som lyfts fram. Trots att dessa familjer är uppbyggda på liknande sätt finns det även klara 

olikheter dem emellan. Det finns bland annat stora olikheter i hur rollerna ser ut i respektive 

familjer och detta ska analyseras nedan. Den äldsta boken, Tomtebobarnen, som är skriven 

under tidigt 1900-tal skildrar en familj där könsroller och arbete kopplat till ett visst kön 

tydligt syns hos föräldrarna. Pappans roll i familjen är den modiga-, starka-, arbetande- och 

beskyddande fadern och mammans roll i familjen är den mjuka-, omsorgsfulla- och snälla 

modern. I texten lyfts dessa roller fram bland annat genom orden:  
 

Och far är stark och modig, och mor är blid och rar (Beskow, 1910, s.2).  

 

Det är tydligt i boken vilka roller och egenskaper som lyfts fram kring hur man bör vara och 

bete sig som flicka respektive pojke. Familjen blir därmed i boken viktig för vad barnen lär 

sig och vilka värderingar de får från föräldrarna. De tankar och de värderingar som blir 

tydliga i boken kring könsroller överensstämmer med Johanssons (2009) tankar om att 

familjen under början av 1900-talet var en stor del av barnens uppfostran till goda 

samhällsmedborgare. Genom bilderna får läsaren även en klar syn på pappans roll i familjen, 

denna bild är ett bra exempel på detta:  
                                
Bild ur: Tomtebobarnen (Beskow, 1910, s.9)     

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

 

På denna bild ser läsaren hur barnen gömmer sig bakom en trädstam för en farlig orm och 

tittar på när pappan kämpar för att skydda dem mot den onda fienden. Pappan dödar ormen 

med sitt spjut och har därmed räddat sina små barn, som sedan lyckligt och stolt kan bära bort 

den döda ormen. Bilden medför att läsaren får en bild av pappan som modig, stark och 

beskyddande. Men hur syns detta? Med sitt kroppsspråk utstrålar pappan att han är modig och 

stark och att han har makten över sin fiende. Han är även något närmre i bilden än vad ormen 

är vilket skapar en känsla av att han är större och kraftfullare än ormen och att han därmed har 

mer makt än denne. Mammans roll i familjen framhävs av följande bild:   
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Bild ur: Tomtebobarnen (Beskow, 1910, s.11)     
På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

 

Bilden visar hur mamman omsorgsfullt plåstrar om och tar hand om en av sönerna som skadat 

sig. Ytterligare en bild som stärker mammans roll i familjen är bilden nedan: 

 
Bild ur: Tomtebobarnen (Beskow, 1910, s.32)     

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

 

Detta är den sista bilden i berättelsen och visar hela familjen, nu även med en liten bebis, då 

de är på väg någonstans. Pappan går först med bestämda steg, bakom honom följer mamman 

och alla barnen. Att mamman är den som ansvarar för omhändertagandet av barnen är i bilden 

tydligt då hon bär på den lilla och samtidigt håller ordning på de övriga barnen. Detta står i 

stark kontrast till föräldrarollerna i boken Annorlunda Emma och Per där kärnfamiljen 

snarare står för jämställdhet än de typiska könsrollerna som skildras i Tomtebobarnen. I 

denna bok framställs Emmas familj som den jämställda kärnfamiljen på detta sätt:  
 

I Emmas familj finns en mamma och en pappa som turas om att vara 

hemma med Emma och Lillebror (Wolde, 1975, s.8). 

  

Detta förstärks även med den tillhörande bilden där hela familjen syns och där pappan i 

familjen håller i lilla Lillebror.  

 
Bild ur: Annorlunda Emma och Per (Wolde, 1975, s.8) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

 

Rollerna i Emmas familj synliggörs både i text och bild, i texten framgår att föräldrarna delar 

lika på omsorgen av barnen. Plantin (2012) lyfter fram att den jämställda familjen med ett 

ansvar som delas lika mellan både mamman och pappan i familjen har blivit allt vanligare 

under 2000-talet. Därmed blir denna bild av familjen på ett sätt normbrytande för sin tid för 

att barnen på bilden är placerade runt sin pappa och inte runt sin mamma. En vanligare och 

kanske mer typisk bild från denna tid skulle vara om barnen är placerade runt mamman i 

familjen då mammans roll i familjen då ofta var omhändertagande. I Snälla barn skildras 

ytterligare en typ av föräldraroll, denna föräldraroll grundar sig i det som nämnts i tidigare 

avsnitt om den stressade familjen. Båda föräldrarna i boken är frånvarande vilket leder till att 

barnen får klara sig själva. Ett utdrag ur boken visar ett exempel på detta:   
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  Telefonen ringde. Det var våran mamma igen. 

- Det har tjorvat till sig med allting, sa hon. Har ni det bra? 

- Klart vi har, sa jag. Och nu har Julia kommit också.  

- Julia...jaha, sa mamma. Men ni måste få i er lite mat. Det finns fiskpinnar i 

frysen.  

- Det tycker vi inte om så mycket, sa jag.  

- Det kanske finns köttbullar också, sa mamma.  

- När kommer du hem? sa jag. 

- Jag kommer hem så fort jag kan, sa mamma. Men det har tjorvat till sig. 

- Stackars dig, sa jag (Tidholm & Tidholm, 2007, s.6). 

 

Till detta exempel bör det även tilläggas att inte heller pappan är hemma. Deras frånvaro 

påverkar barnens roll i familjen, barnen behöver ansvara mycket för både det ena och det 

andra. Kåreland (2015) beskriver just denna problematik med dagens samhälle, där föräldrar 

har så mycket att göra att barnen blir drabbade. I utdraget ovan kan en viss förväntan hos 

mamman skymtas, en förväntan att barnen ska laga sin egen mat och klara sig själva hemma. 

Ytterligare ett exempel på den stressade familjen finns i boken Kaninkostymen. 

Familjekonstellationen och stressen syns då läsaren får följa Viktor några dagar, både i 

hemmet och i förskoleklassen. I hemmet möter läsaren både genom text och bild en stressad 

familj där det är rörigt och tiden inte riktigt räcker till, det framkommer i boken att stressen 

troligtvis beror på de nyfödda flickorna. Med tanke på att föräldrarna måste ägna större delen 

av tiden med tvillingarna behöver Viktor klara sig mycket själv och de hinner heller inte med 

de vardagliga sysslorna. Nedan följer ett utdrag ur boken som visar detta där Viktor frågar 

sina föräldrar vad han ska ha för kläder på sig: 
 

-Vad ska jag ha på mig? undrar Viktor. 

-Ta det du hade igår, viskar mamma.  

-Jag har pappas kalsonger för tredje dagen i rad, säger Viktor. 

-Ja, jag vet, viskar pappa. Jag ska försöka hinna tvätta idag (Gustavsson & 

Willis, 2008, s.7). 

 

Utdraget ovan och hela boken i sig är ytterligare ett bra exempel på den moderna familjen och 

även den stressade familjen. I boken Snälla barn blir barnen drabbade av familjens stressade 

vardag och deras frånvaro, detta är dock inte fallet för Viktor, han tycks inte påverkas 

nämnvärt av detta med tanke på att han för tillfället är kär. Boken om Viktor har för dagens 
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barn en hög igenkänningsfaktor då många familjer idag lever ett stressat liv. Rollerna som 

mamman och pappan i familjen har är jämställda, detta kan man se genom att båda två tar 

hand om bebisarna och de hjälps åt med de vardagliga sysslorna så gott de kan. Bilden nedan 

visar hur de båda föräldrarna är trötta och tar hand om varsin bebis, samtidigt som Viktor 

undrar om han verkligen ska behöva ha pappans kalsonger på sig en dag till:    

                                                                  
Bild ur: Kaninkostymen (Gustavsson & Willis, 2008, s.7) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

 

I både Tomtebobarnen och Annorlunda Emma och Per är barnen självständiga men det är 

fortfarande föräldrarna som har ansvaret vilket inte är fallet i Snälla barn, där rollerna i 

princip är ombytta mellan förälder och barn.  

 

Sammanfattningsvis har det genom analysen blivit möjligt att finna likheter mellan böcker 

från olika årtal och även möjligt att finna deras olikheter och se hur föräldrarollen kan skilja 

sig åt och skildras i olika bilderböcker.  

Regnbågsfamiljen 
 

I följande avsnitt följer en analys av bilderböckerna Värsta prutten, Lolly! samt Tant Grön, 

Tant Brun och Tant Gredelin utifrån regnbågsfamilj som familjekonstellation, det är därför 

relevant att beskriva begreppet regnbågsfamilj. Begreppet regnbågsfamilj innefattar enligt 

Malmquist, Hydén och Zetterqvist Nelson (2012) ensamstående föräldrar, adoptiv- och 

fosterföräldrar, samkönade par med barn och länkade familjer.  

 

Regnbågsfamiljens framställning 

I dessa två böcker finner vi familjekonstellationerna samkönade par med barn och 

adoptivföräldrar. I boken Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin som är skriven år 1918 

skildras en familj bestående av tre systrar som tar hand om två föräldralösa barn. I boken 

Värsta prutten, Lolly!, som är skriven nästan 90 år senare, presenteras en familj bestående av 

två pappor och deras dotter Lolly, även en mamma finns med i boken men hon bor inte med 

dem. Dessa böcker har inga större likheter med varandra, det enda som de två böckerna har 

gemensamt är att familjerna är olika typer av regnbågsfamiljer. I boken om de tre systrarna 

skildras en familj där till en början tre systrar lever tillsammans och som sedan skapar en 

större familj genom att ta sig an två föräldralösa barn. Nedan följer ett utdrag ur boken där de 

tre systrarna bestämmer sig för att låta de två barnen flytta in hos dem: 
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Och då sa Tant Grön, att hon länge tänkt, att det vore bra att ha en pojke till 

hjälp i trädgården, och Tant Brun sa, att hon väl behövde litet hjälp med att 

krusa knäckpapper och hacka mandel. Och så sa Tant Gredelin, att hennes 

ögon hade blivit så klena sista tiden, att hon hade svårt trä silket på nålen utan 

hjälp, och därför tyckte tanterna, att det var bäst, att Petter och Lotta stannade 

och hjälpte dem. Du må tro att barnen blev glada! (Beskow, 1918, s.28). 

                     

Boken skapar en hel del frågetecken kring familjen; varför lever de tre systrarna tillsammans? 

Vad har Herr Blå för relation till tanterna? Och kan systrarna verkligen bara bestämma sig för 

att behålla barnen hos sig som de gör? Att systrarna var ogifta och levde tillsammans var 

under denna tid kanske inte helt vanligt, vilket även Heggestad (2013) och Kåreland (2015) 

lyfter fram. Backman Prytz (2011) lyfter fram att undervisningen för flickor under hela 1800-

talet och en bit på 1900-talet kretsade kring att lära sig om och förbereda sig inför sina 

kommande livsuppgifter. Och det viktigaste av allt för flickorna var då att bli goda mödrar 

och fruar vilket även innebar att det var av stor vikt att de gifte sig. Det går här att se en likhet 

mellan de två böckerna då även papporna till Lolly har en likande relation till sitt barn. Det 

framkommer inte i boken vilka som är Lollys biologiska föräldrar. Kanske är en av papporna 

biologisk pappa, kanske är ingen av dem Lollys biologiska pappa och kanske är mamman en 

surrogatmamma? Frågorna är många kring relationen dem emellan men vi upplever inte att 

det är bokens fokus, vi finner att fokus snarare ligger på att boken ska vara rolig, 

igenkänningsbar och lärorik för barnen. Familjekonstellationen beskrivs och lyfts fram i 

exemplet nedan: 
 

- Du kanske bara kan prutta lite här hemma, bara lite ibland? frågar pappa  

Peter. 

- Jag ska försöka, svarar Lolly.  

- Det är bra, säger papporna. 

- Fast det kan bli svårt, varnar hon.  

- Ja, men försök i alla fall. Tänk på det ikväll, säger pappa Anders. 

Just det, i kväll ska ju Lolly få följa med mamma på en fest! 

Lollys mamma Mia bor i en annan stad långt borta, så de träffas inte så 

ofta. Men nu ska de vara tillsammans och det ska bli jätteroligt och 

spännande (Karsin & Arvidsson, 2007, s.10- 11). 
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Roller i familjen  

I boken om Lolly är det intressant att analysera de två pappornas roller, denna analys utgår 

från bokens bilder. Rollen som pappa Peter har, genom hur han framställs i bilderna, blir en 

roll som ordnar och fixar i hemmet. Redan tidigt i boken kan de två pappornas roller tydas 

genom hur de framställs på bilden:                                               

Bild ur: Värsta prutten, Lolly! (Karsin & Arvidsson, 2007, s.3) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

På denna bild står Peter vid diskbänken och häller upp kaffe, det ser även ut som att han 

samtidigt diskar genom att han har en handduk slängd över ena axeln och ett berg av disk 

bredvid sig. Detta ger en bild av att Peter har största ansvaret för hushållet. På samma bild 

sitter pappa Anders bakåtlutad på en stol vid bordet och dricker kaffe. Det framkommer inte i 

boken om Peter har något arbete men det framkommer däremot att Anders arbetar som 

servitör, detta skapar en bild av att Anders är den som försörjer familjen. Efter en dag på 

förskolan är det Anders som hämtar Lolly, han tar med henne hem och bär på matkassar 

vilket tyder på att han även varit och handlat.                                                                                                                                                      

Bild ur: Värsta prutten, Lolly! (Karsin & Arvidsson, 2007, s.10 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

Lolly ska samma kväll iväg på en fest, på bilden ovan ser man hur Peter valt ut en klänning 

som Lolly ska ha på festen, detta ger även en bild av att han är den som har hand om kläderna 

och andra vardagliga sysslor i hemmet. Ytterligare en bild som tyder på att Peter har hand om 

hemmet är när han serverar mamman kaffe och bullar medan Anders bär upp Lolly som 

somnat till sin säng. Systrarnas roller i boken Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin är 

tydlig, både genom text och bild. Bilden nedan är ett exempel på Tant Brun och Tant 

Gredelins roller i familjen: 

Bild ur: Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin (Beskow, 1918, s.9) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

Tant Brun är med andra ord duktig på att baka och Tant Gredelin är duktig på att sy, 

ytterligare en sak som framkommer av texten är att Tant Gredelin uppskattar vett och etikett. 

Tant Grön är istället mycket skicklig med växter och spenderar gärna tid i deras trädgård. 

Sammanfattningsvis har det genom analysen blivit möjligt att finna likheter mellan två 

bilderböcker som det skiljer 90 år mellan. Det har genom analysen kommit fram att 
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regnbågsfamiljer även fanns under tidigt 1900-tal i Sverige. Det är även tydligt i båda 

bilderböckerna att det kan förekomma tydliga roller inom familjen, att en ansvarar för det ena 

och en för det andra, vilket är fallet i båda bilderböckerna.  

Den ensamstående föräldern 

I följande avsnitt följer en analys av bilderböckerna Hattstugan, Vad sa pappa Åberg? samt 

Världens mamma och en katt utifrån familjekonstellationen med en ensamstående förälder. 

Malmquist, Hydén och Zetterqvist Nelson (2012) lyfter fram att ensamstående föräldrar och 

deras barn är en typ regnsbågsfamilj. Denna familjekonstellation skulle med andra ord kunna 

ingå i avsnittet om regnsbågsfamiljer, vi har trots detta valt att göra en separat analys av den 

ensamstående föräldern då denna konstellation presenteras i flera av de utvalda 

bilderböckerna. Kåreland (2001) menar att ett barn antingen kan bo varannan vecka hos 

vardera föräldern eller endast bo hos en av föräldrarna.  

 

Framställningen av den ensamstående föräldern 

I samtliga tre böcker bor barnet endast med en av sina föräldrar och de har även gemensamt 

att läsaren inte får reda på varför föräldern är ensamstående och heller inte om det finns någon 

annan förälder i bilden. I Hattstugan skildras en mamma och hennes tre barn, som sedan blir 

en större familj i och med att mamman gifter sig med en tomtegubbe. I boken Vad sa pappa 

Åberg? bor en ensamstående pappa tillsammans med sin son Alfons. Under 70-talet, då denna 

bok skrevs, blev det i Sverige lättare att som gifta ta ut skilsmässa genom den nya 

äktenskapslagen och det blev därmed även vanligare med barnlitteratur som lyfte denna 

familjekonstellation (Furuland & Ørvig, 1990; Odenbring, 2014). Världens mamma och en 

katt är skriven år 2010 och handlar om ett barn och hens mamma. I boken får läsaren även 

möta Amir, som tycks ha en nära relation till mamman men denna relation beskrivs inte. Det 

dessa böcker har gemensamt med varandra är att alla böcker lyfter en familjekonstellation där 

en förälder ensamt tar hand om sina barn. För 85 år sedan skrevs boken Hattstugan av Elsa 

Beskow, i denna bilderbok skildras en familj där mamman tycks vara ensamstående. Bilden 

nedan visar en bild av familjen men det är inte uttalat att det inte finns en pappa. I boken 

nämns aldrig en annan förälder och det syns heller inte på någon bild.                   
           
Bild ur: Hattstugan (Beskow, 1930, s.5) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 
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Ytterligare en anledning till att läsaren uppfattar mamman som ensamstående är att hon i 

slutet av historien gifter sig med tomtegubben och då bildar en ny familj. Även i bien om 

Alfons Åberg är det underförstått att pappan är en ensamstående förälder och att han tar hand 

om Alfons själv. Alfons mamma nämns aldrig i boken vilket gör att läsaren själv får bilda en 

uppfattning av vem hon är, var hon är, om hon lever och så vidare. Förutom att mamman 

aldrig nämns och att boken bara handlar om Alfons, hans kompis Milla och Alfons pappa 

skapar boken en känsla, både genom bild och text att deras familj endast består av Alfons och 

hans pappa. En tydlig del av boken som skapar denna känsla är då det beskrivs hur pappan har 

bråttom och mycket att göra. Om pappan hade haft en annan vuxen i familjen hade ansvaret 

troligtvis delats upp dem emellan och därmed skulle mer tid finnas till förfogande:  

Det är lördag och mycket att stå i: tvätten, ta ut soporna, städa! Och så har 

de varit och storhandlat (Bergström, 1989, s.6). 

  

I Världens mamma och en katt ser relationerna delvis likadana ut som i boken om Alfons, där 

istället mamman tycks vara ensamstående. Förutom denna likhet finns det även en sak som 

skiljer sig från boken om Alfons, nämligen mammans relation till både Sandros pappa och 

Amir.                                                                               

Bild ur: Världens mamma och en katt (Murray Brodin & Johansson, 2010, s.31) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

Bilden visar protagonistens familj och familjens nära och kära. Sandro är protagonistens 

kompis och granne, Sandros pappa hjälper barnets mamma då mamman är för trött och tar 

bland annat med hen till förskolan. Amir är en kille vars relation till mamman inte beskrivs 

mer än att mamman tycker om honom och att de alla tre brukar umgås tillsammans. 

Relationen mellan mamman, Amir och barnet lyfts fram genom detta utdrag ur boken: 

- Du tycker bara om Amir, säger jag till mamma. Så blänger jag på henne. 

- Nej du, säger mamman då. Allra mest tycker jag allt om den här lilla 

ungen. Och så kramar hon mig. 

 Jag tycker om min mamma tusen miljoner mer än mesta. Jag tycker om 

Amir också. Men inte lika mycket som om mamma (Murray Brodin & 

Johansson, 2010, s.11). 
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Roller i familjen 

Föräldrarollen i de tre böckerna är delvis lika delvis olika. Hattstugan och Vad sa pappa 

Åberg? visar en ensamstående förälder vars vardag är fullt av saker att göra och där ansvaret 

helt ligger på dem.  

Bild ur: Vad sa pappa, Åberg? (Bergström, 1989, s.13) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

Denna bild förtydligar att pappan i Vad sa pappa Åberg? har mycket att göra och att det 

endast är han som har ansvaret för de vardagliga sysslorna. Det är med andra ord tydligt att 

pappan har rollen som ansvarig och att han är den som sköter hushållet, däremot visar boken 

också att Alfons hjälper sin pappa och även tillåts att hjälpa honom. Rollerna och förhållandet 

mellan Alfons och hans pappa är med andra ord jämställt samtidigt som det är pappan som tar 

huvudansvaret. Mammans roll i Hattstugan är i likhet med Alfons pappa också en roll där hon 

bär ansvaret för familjen. I boken får läsaren följa mamman då hon reser iväg för att 

införskaffa garn som hon sedan ska sy byxor av till sina barn. Hon får med andra ord på egen 

hand, medan barnen är ensamma hemma, arbeta hårt för att ge barnen det de behöver. Det 

finns här en olikhet mellan de olika böckerna. Alfons pappa och tomtemamman tar inte hjälp 

av någon annan utan klarar sig själva, detta skiljer sig från boken Världens mamma och en 

katt. Mamman i denna familj tar till skillnad från de andra stöd och hjälp av andra och slipper 

därmed ta det vardagliga ansvaret själv. Mamman som beskrivs som “trött” i boken, tar till 

exempel hjälp av grannen, bland annat genom att han ibland följer hennes barn till förskolan. 

Vilket bilden nedan visar.                                                          

Bild ur: Världens mamma och en katt (Murray Brodin & Johansson, 2010, s.16) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

Sammanfattningsvis har det genom analysen framkommit att föräldrarna i Hattstugan och 

Vad sa pappa Åberg? inte väljer att ta hjälp från någon utomstående då det kommer till de 

vardagliga sysslorna vilket mamman i den moderna bilderboken Världens mamma och en katt 

gör. Kan detta bero på att människor idag har lättare för att be om hjälp och inse att man inte 

behöver klara allt själv? 
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Barnsyn i förändring 

Barnet som becoming 
 
I boken Tomtebobarnen och Hattstugan skildras en tydlig barnsyn. Halldén (2007) beskriver 

att det finns en barnsyn där barnet ses som becoming vilket innebär att barndomen endast ses 

som en transportsträcka till att bli vuxen och en tid där man ska lära sig hur man ska bete sig 

och hur man blir en god samhällsmedborgare. 

 

Framställningen av barnet 

I bilderboken Tomtebobarnen, som handlar om den lilla familjen i skogen, skildras just denna 

barnsyn. Detta kan man se genom bilden nedan:                                                
 

Bild ur: Tomtebobarnen (Beskow, 1910, s.17) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

I denna bild ser vi hur barnen hjälper till med alla de sysslor som familjen behöver göra. Det 

är även tydligt att pojkarna i familjen har en viss roll med vissa arbetsuppgifter som de ska 

lära sig samtidigt som flickorna i familjen har en annan roll med andra arbetsuppgifter. 

Pojkarna gör det grova jobbet och bär och sliter medan flickan hjälper mamman med att 

spinna och karda garn. Det kan därmed tyckas att pojkarna ska bli som sin pappa, stark och 

modig medan flickan ska bli som sin mamma, rar och omhändertagande. Därmed blir 

familjen en viktig del av barnens uppväxt, inom hemmets ramar lär sig barnen hur de ska vara 

och bli som vuxna. Johansson (2009) lyfter att det är just på detta sätt, att barnen lär sig dessa 

viktiga saker i hemmet och från familjen. Kåreland (2001) lyfter fram att denna uppfostran 

inom hemmet under denna tid ofta kantades av sträng disciplin och att det ofta förekom aga 

för att tillrättavisa barnen. Detta blir tydligt i boken Hattstugan där barnen får smäll med ris 

av sin mamma för att de inte skött sig, bilden nedan visar hur mamman står redo med riset i 

handen medan barnen ligger rädda under täcket och väntar på smäll: 
 
Bild ur: Hattstugan (Beskow, 1930, s.33) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

Att barnen får smäll var under denna tid inte ovanligt men redan år 1900 gav Ellen Key ut en 

bok där hon lyfte sina tankar och åsikter om att inga barn ska utsättas för aga och att alla barn 

har rätt till en trygg uppväxt (Larsson, 2011; Kjersén Edman, 2002). Hattstugan skrevs år 

1930 och under denna tid hade Ellen Keys tankar inte hunnit slå igenom än.  
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Det starka barnet  
 
Ellen Keys tankar kring barnaga och rätt till en trygg uppväxt fick genomslagskraft efter 

andra världskriget och därmed förändrades barnsynen. Efter 1945 spreds tankar om en fri 

uppfostran och ett intresse för barndomen (Kåreland, 2001; Kjersén Edman, 2002).  

 

Framställningen av barnet 

Pippi Långstrump är en barnlitteraturkaraktär skapad av Astrid Lindgren år 1945 och denna 

flicka blev en symbol för denna tids förändrade barnsyn där barnet ses som friare, starkare 

och mer självständig (Kåreland, 2001). Textutdraget nedan visar på hur Pippi är en stark och 

självständig flicka genom att hon står upp för sig själv och sina kompisar mot polisen då de 

går genom staden och spelar högt på sina lergökar: 
 

Det var ett sådant liv på Storgatan att till sist kom polisen för att se vad som 

stod på.  

- Vad är det för oljud? skrek han. 

- Det är Kronobergs regementets paradmarsch, sa Pippi. Men jag är inte 

säker på att alla ungarna har det klart för sej. En del tror visst att vi håller på 

med ‘Dåne liksom åskan bröder’. 

- Sluta ögonblickligen, röt polisen och höll händerna för öronen. Pippi 

klappade honom tröstande i ryggen.  

- Var glad att vi inte köpte basuner, sa hon (Lindgren, 1946, s.18).  

 

Förutom denna del i boken går det att se att Pippi är ett självständigt och starkt barn genom att 

hon klär sig själv (hur hon vill), går till affären själv och ansvarar för sin ekonomi. Detta är 

kanske inte vanligt eller något som barn ska behöva ansvara för men hon är ändå en förebild 

för barn och visar att barn klarar av mycket själva. I följande avsnitt om det “moderna barnet” 

syns ytterligare exempel på starka och självständiga barn i bilderböcker skrivna långt senare.  

Det moderna barnet 
 
I böckerna Kaninkostymen och Snälla barn framkommer det som vi valt att kalla den 

“stressade familjen” och det “moderna barnet”. I dessa familjer får barnen i familjen ta stort 

ansvar för sina egna och även andras liv, de kanske rentav får ta en slags föräldraroll i mångt 

och mycket. Att ha en syn på barnet som kompetent och med rätt till att ha inflytande och 

bestämmanderätt över sin egen situation beskriver Halldén (2007) med begreppet barnet som 

being. Detta är en relativt ny syn på barnet där barndomen ses som en viktig del av livet, men 
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kanske har det i dessa böcker gått lite för långt? Kåreland (2015) ställer sig tveksam till synen 

på barnen som kompetenta och menar att det i många fall kanske enbart bidrar till en större 

press för barnen.  
 

Framställningen av barnet 

Ett utdrag ut boken Kaninkostymen visar hur Viktor får ta stort ansvar för sitt eget liv: 
 

Skulle du kunna gå själv till sexårs idag, säger mamma nästa morgon, det är 

ju bara runt hörnet (Gustavsson & Willis, 2008, s.6).  
 

 

I detta uttalande från mamman lägger hon ansvaret på Viktor själv, ansvaret att själv ta sig till 

förskoleklassen då varken hon eller hans pappa har tid att följa med. Viktor gör detta, han går 

själv till förskoleklassen, men det är inte bara det han gör för att föräldrarna inte har tid. Han 

måste även ha på sig pappans kalsonger i flera dagar för att de inte hunnit tvätta och några 

dagar senare behöver han till och med ha en rosa kaninkostym till förskoleklassen för att det 

inte finns något annat rent. Man kan genom dessa exempel urskilja en barnsyn där barnet 

framställs som kompetent och där barnet får ta stort ansvar för sitt eget liv. Det framkommer 

även i boken att detta inte stör Viktor för att han är upptagen av att vara förälskad i en flicka, 

men trots detta kanske han får ta lite för mycket ansvar för att vara så liten? I boken Snälla 

barn drabbas barnen ytterligare lite mer av föräldrarnas stressade vardag och deras frånvaro, 

bilden nedan visar hur de två systrarna sitter ensamma hemma och pratar med sin mamma i 

telefonen: 
Bild ur: Snälla barn (Tidholm & Tidholm, 2007, s.23) 

På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan. 

Dessa två böcker visar hur den moderna barndomen och hur den nya barnsynen kan se ut i 

vardagen och hur det påverkar barns liv. Kan det vara så att barn idag accepterar att ta, ett 

kanske ibland lite för stort, ansvar för sitt liv? 

 

Sammanfattningsvis, genom analyserna av böcker från år 1910 till år 2008 synliggörs det att 

barnsynen har ändrats över denna tidsperiod. Barnsynen har gått från att se barnen som 

becoming och att barnen skulle lära sig hur man blir en god samhällsmedborgare till att få en 

syn på barndomen som en viktig del av livet. Efter andra världskriget växte en syn på barnet 

som stark och kompetent fram, denna syn har till viss del behållits men det kompetenta barnet 

har fått tagit mer och mer ansvar med tiden, både på gott och ont. 
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Diskussion 
 
Syftet med detta arbete är att granska hur familjekonstellationer och synen på barnet 

framställts och även hur/om synen på familjen och barnet förändrats i den svenska 

barnlitteraturen i tio bilderböcker från 1910-talet fram till 2010-talet. Detta skulle undersökas 

med hjälp av följande frågor: Hur framställs bilden av familjen och barnet i bilderböcker? Hur 

har synen på familjen och barnet förändrats i bilderböcker över tid? samt vilka likheter och 

olikheter kan man se kring synen på familjen och barnet över tid i bilderböcker?  

 

Analysen av den valda barnlitteraturen har visat att familjekonstellationer och barnsyn har 

framställts på både liknande sätt och nya sätt över de senaste 100 åren. Det som framkommit 

av analysen är att familjekonstellationerna i barnlitteratur har haft stora likheter med varandra 

och att olika konstellationer har lyfts fram i barnlitteraturen från 1900-talet fram till nu. Det 

som däremot har ändrats mycket över denna tid är vilken barnsyn som finns och återspeglas i 

böckerna. Kåreland (2015) menar att den förändrade barnsynen går att koppla till den stora 

utveckling som skett i det svenska samhället det senaste århundradet. Nedan följer en 

diskussion kring resultatet, diskussionen kommer behandla vilka likheter och olikheter som 

framkommit av analysen samt hur synen på familjen och barnet förändrats över tid i 

barnlitteraturen. Till att börja med vill vi lyfta hur våra egna tankar och idéer såg ut kring 

ämnet före arbetet.  
 

Inför arbetet hade vi en bild av hur vi trodde att resultatet skulle se ut. Vi trodde att det skulle 

vara större skillnader kring hur familjen framställts i barnlitteraturen över tid. Vår bild var att 

de äldsta böckerna som vi valt ut skulle skildra en viss typ av familj, att familjerna i dessa 

böcker skulle vara kärnfamiljer där det finns en mamma, en pappa och ett eller flera barn. Vi 

antog även att den så kallade regnbågsfamiljen var något som lyfts fram i barnlitteraturen de 

senaste tio åren. Dessa föreställningar visade sig inte stämma överens med vårt resultat av de 

analyser vi gjort på barnlitteraturen. De tankar vi hade kring hur barnsynen förändrats visade 

sig dock stämma väl överens med arbetets resultat. Vi hade en bild av att barnen under tidigt 

1900-tal sågs som mindre värda som endast skulle lära sig att bli bra vuxna medborgare och 

att detta sedan förändrats med tiden och landat i synen på barnet som kompetent och 

självständig.  
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Resultatet av analysen visar att bilden av familjen i barnlitteraturen inte har genomgått lika 

stora förändringar som barnsynen har gjort sedan början av 1900-talet. Analysen visar att det 

under början av 1900-talet, precis som idag, lyftes fram olika familjekonstellationer i 

barnlitteraturen till exempel kärnfamiljen i Tomtebobarnen, den ensamstående mamman i 

Hattstugan samt regnbågsfamiljen i Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. Vi har funnit 

både likheter och olikheter i barnlitteraturen över tid och ska lyfta fram dessa nedan. 

Kärnfamiljen finns representerad i boken Tomtebobarnen skriven år 1910 och även i 

Kaninkostymen som är skriven år 2008, nästan 100 år senare. I dessa två böcker finns den så 

kallade kärnfamiljen representerad med en mamma, en pappa och deras gemensamma barn. 

Trots att det är en typisk kärnfamilj som skildras i böckerna finns det stora skillnader dem 

emellan. I den senare boken lyfts den stressade och jämställda kärnfamiljen fram till skillnad 

från familjen i Tomtebobarnen där alla hjälps åt men där även tydliga arbetsfördelningar i 

hemmet sker utifrån kön. Den ensamstående föräldern skildras i boken Hattstugan skriven år 

1930 samt i den moderna bilderboken Världens mamma och en katt. Likheter mellan dessa 

två böcker är just familjekonstellationen och att mamman ansvarar själv för att uppfostra och 

ta hand om sina barn. Olikheterna är samtidigt stora, i Hattstugan framkommer det att 

mamman till exempel tar allt ansvar själv medan mamman i Världens mamma och en katt tar 

hjälp av sin omgivning för att klara vardagen. Ytterligare en olikhet är relationen mellan de 

två olika mammorna och deras barn, i den äldsta boken finns en viss distans mellan mamman 

och barnen till skillnad från mamman i den nyare boken som visar en närmre och mer 

omsorgsfull relation. Även regnbågsfamiljen skildras i barnlitteraturen både under tidigt 

1900-tal och modern tid. I Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin, skriven år 1918, skildras 

en regnbågsfamilj som består av tre systrar och deras adoptivbarn och även i Värsta prutten, 

Lolly! skildras en regnbågsfamilj bestående av två pappor och deras dotter. Förutom att de 

båda familjerna är en typ av regnbågsfamiljer finns inga större likheter mellan dem. 

Skillnaderna mellan dessa bilderböcker är stora men inget utav detta är relevant att lyfta i 

detta arbete. Det som dock är intressant är att denna typ av familjekonstellation även lyftes i 

barnlitteraturen så tidigt som år 1918.  
 

Barnsynen i barnlitteraturen har förändrats mycket under det senaste århundradet, därmed 

kommer följande diskussion fokusera på den förändring som skett under denna tid. Utifrån 

analysen har det framkommit att barnsynen förändrats och kan delas in i tre olika kategorier; 

barnet som becoming, det starka barnet och det moderna barnet. Barnet som becoming 

beskriver Halldén (2007) som en syn på barnet där syftet med barndomen är att bli vuxen och 
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en god samhällsmedborgare. Denna syn på barnet skildras i böckerna Tomtebobarnen och 

Hattstugan, i dessa bilderböcker framställs barnen som becoming och barnen har i böckerna 

en viss förväntan på sig att vara och agera som en flicka respektive pojke ska göra, denna syn 

på barnet fanns under det tidiga 1900-talet i Sverige. Efter andra världskriget förändrades 

denna syn och en syn på barnet som stark och självständig växte fram. Pippi Långstrump är 

ett bra exempel på detta, där författaren Astrid Lindgren framhävt henne som stark och 

självständig. Det moderna barnet är också stark och självständig men ses också som 

medskapare av sitt eget liv. Barndomen ses i denna barnsyn som en viktig del i livet och som 

en tid som bör tas vara på. Denna barnsyn har vi funnit i böckerna: Kaninkostymen och Snälla 

barn. Något som både vi och Kåreland (2015) ställer oss frågande till är om dessa barn får ta 

för mycket ansvar och om detta kan medföra en stor press för dem. I och med denna stora 

förändring som skett hittills ställer vi oss frågan: hur kommer barnsynen att förändras i 

framtiden?  

Avslutande reflektioner 
 
Syftet med detta arbete var att granska hur familjekonstellationer och synen på barnet 

framställts och även hur/om synen på familjen och barnet förändrats i den svenska 

barnlitteraturen i ett antal bilderböcker från 1910-talet fram till 2010-talet. Vi finner att vi 

genom våra analyser har uppnått syftet med vårt arbete. Om vi valt att analysera fler böcker 

hade kanske resultatet sett annorlunda ut, vi kanske hade funnit ytterligare aspekter och 

kanske även fått en annan bild av hur familjen och barnen framställts i barnlitteraturen över 

tid. Våra tankar före arbetet var att familjen såg ut på ett visst sätt och även framställdes på ett 

visst sätt i bilderböckerna under tidigt 1900-tal, detta visade sig inte stämma och om vi valt 

bilderböcker från 1800-talet hade möjligtvis våra tankar stämt bättre överens med 

verkligheten. Urvalet av bilderböcker var dock nödvändigt för att vi intresserade oss för 

bilderböcker som vi trodde skulle kunna vara roliga och givande för barn samt för att kunna 

göra en djupgående analys.  
 

Slutsatser som kan dras av detta arbete är att olika familjekonstellationer lyfts fram i 

barnlitteraturen under det senaste århundradet och även att barnet och synen på barnet har 

ändrats mycket under samma period.  
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Framtida forskning 
 
Då familjekonstellationer och familjeförhållanden idag är en aktuell fråga och något som 

belyses mycket i media skulle vi finna det intressant att undersöka om barnlitteraturen kan 

användas som ett verktyg till att samtala med barn om olika typer av familjekonstellationer 

och då även hur detta skulle kunna göras. Det skulle även vara intressant att göra en liknande 

analys av barnlitteraturen om 10-20 år igen för att se om barnsynen återigen har förändrats på 

något sätt.  
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