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Sammanfattning	
	

Syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	hur	olika	etniciteter	framställs	och	synliggörs	i	

valda	bilderböcker,	utifrån	Uppsala	Stadsbiblioteks	utbud.	Detta	arbete	har	utgått	ifrån	

fyra	bilderböcker	från	1994	och	sex	bilderböcker	från	2014	som	har	analyserats	genom	

en	 kvalitativ	 text-	 och	 innehållsanalys.	 Med	 en	 kvalitativ	 innehållsanalys	 analyseras	

materialet	 djupgående	 för	 att	 ge	 en	 djupare	 inblick	 i	 hur	 etnicitet	 skildras	 i	 de	 valda	

bilderböckerna.	 En	 analysmodell	 har	 även	 används	 för	 att	 enklare	 analysera	

bilderböckernas	innehåll.	Utifrån	vår	studie	kan	inte	några	generella	slutsatser	dras	men	

utifrån	vårt	begränsande	material	kunde	vi	i	urvalet	se	en	tendens	till	att	karaktärerna	i	

bilderböckerna	 från	 år	 1994	 avbildades	 mer	 stereotypiskt	 än	 hur	 karaktärerna	 från	

2014	 blev	 gestaltade,	 där	 en	 mer	 naturlig	 avbildning	 skedde	 och	 mer	 anpassat	 till	

samhället	 vi	 lever	 i	 idag.	 Utifrån	 det	 begränsade	 materialet	 kan	 vi	 möjligtvis	 dra	 en	

slutsats	om	vikten	av	att	biblioteken	har	ett	brett	utbud	av	bilderböcker,	för	att	barn	ska	

kunna	skapa	sig	en	positiv	identitet	och	självkänsla.	Genom	fler	böcker	som	lyfter	olika	

etniciteter	 kan	 diskriminering,	 kränkning	 och	 förutfattade	 meningar	 minskas	 bland	

barnen.		

	

Nyckelord:	Bilderbok,	Etnicitet,	Norm,	Barn,	Bibliotek		
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1.	Inledning	
Sverige	är	idag	ett	mångkulturellt	land	där	många	etniciteter	är	representerade.	Det	är	

ungefär	 en	 och	 en	 halv	 miljon	 människor	 i	 Sverige	 idag	 som	 har	 en	 annan	 etnisk	

bakgrund	än	svensk	skriver	Kåreland	(2013,	s.	133).	Läroplanen	för	förskolan	behandlar	

ämnet	mångkultur/	etnicitet	på	följande	sätt:	

	

“Det	 svenska	 samhällets	 internationalisering	 ställer	 höga	 krav	 på	

människors	 förmåga	 att	 leva	 med	 och	 förstå	 de	 värden	 som	 ligger	 i	 en	

kulturell	mångfald.	Förskolan	är	en	social	och	kulturell	mötesplats	som	kan	

stärka	 denna	 förmåga	 och	 förbereda	 barnen	 för	 ett	 liv	 i	 ett	 alltmer	

internationaliserat	 samhälle.	 Medvetenhet	 om	 det	 egna	 kulturarvet	 och	

delaktighet	i	andras	kultur	ska	bidra	till	att	barnen	utvecklar	sin	förmåga	att	

förstå	och	leva	sig	in	i	andras	villkor	och	värderingar.	Förskolan	kan	bidra	

till	att	barn	som	tillhör	de	nationella	minoriteterna	och	barn	med	utländsk	

bakgrund	 får	 stöd	 i	 att	 utveckla	 en	 flerkulturell	 tillhörighet”	 (lpfö	 98	 red.	

2010,	s.	6).		

	

Under	utbildningens	gång	har	vi	genomfört	verksamhetsförlagd	utbildning	samt	har	haft	

extraarbeten	 på	 olika	 förskolor	 ute	 i	 landet.	 I	 och	med	detta	 har	 vi	 lagt	märke	 till	 att	

förskolor	 ofta	 går	 till	 bibliotek	 för	 att	 låna	bilderböcker	 för	 att	 ha	 i	 verksamheten.	 En	

viktig	aspekt	vi	känner	är	att	biblioteken	ska	ha	ett	utbud	av	bilderböcker	som	når	ut	till	

alla	barn	för	att	stärka	deras	identitet.	Även	vi	som	förskollärare	behöver	vara	medveten	

om	hur	bilderböcker	kan	påverka	barnen.	Bilderboken	är	en	artefakt	som	används	inom	

förskolor	och	som	blivande	förskollärare	är	det	viktigt	att	vara	medveten	om	de	normer	

som	kan	finnas	i	bilderböckerna	vi	väljer	att	läsa	för	barnen	på	förskolorna.		

	

Bilderböckerna	 kan	 genom	 bilder	 och	 texter	 påverka	 och	 forma	 barnens	 synsätt	 på	

samhället.	 Eftersom	 bilderböcker	 skulle	 kunna	 användas	 för	 att	 både	 stärka	 samt	

motverka	de	normer	som	finns	om	etnicitet	 i	samhället.	Tankar	om	olika	etniciteter	är	

något	som	har	blivit	mer	påtagligt	under	de	senaste	åren,	i	och	med	att	medvetenheten	

kring	 normer	 har	 ökat.	 Men	 vad	 är	 det	 för	 normer	 om	 etnicitet	 som	 anses	 vara	 det	

“rätta”,	synliggörs	detta	i	innehållet	i	bilderböckerna?	Vi	anser	det	intressant	att	titta	på	

hur	bilderböcker	har	förändrats	om	hur	olika	etniciteter	framställs	i	böckerna	eftersom	
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förskolor	fortfarande	kan	använda	sig	utav	äldre	bilderböcker	i	verksamheten.	Då	vi	tror	

att	bilderböckerna	ofta	avspeglar	hur	samhället	är	konstruerat	efter	de	normerna	som	

var	 existerande	 vid	 den	 tidsperioden.	 Därav	 är	 det	 viktigt	 att	 som	 förskollärare	 vara	

medveten	om	att	äldre	bilderböcker	kan	ha	ett	annat	synsätt	om	hur	etnicitet	framställs	

eftersom	de	kan	avvika	från	förskolans	värdegrund	samt	uppdrag.	

	

“Den	växande	rörligheten	över	nationsgränserna	skapar	en	kulturell		

mångfald	 i	 förskolan,	 som	 ger	 barnen	 möjligheter	 att	 grundlägga	

respekt	 och	 aktning	 för	 varje	 människa	 oavsett	 bakgrund	 från	

styrdokumentens	 riktlinjer	 kring	 hur	 förskolan	 ska	 arbete	 om	

mångfald/etnicitet”.	(Lpfö	98	red.	2010,	s.	4).		

	

Det	är	pågrund	av	detta	som	gjorde	att	vi	blev	intresserade	av	att	göra	en	undersökning	

om	 hur	 olika	 etniciteter	 synliggörs	 i	 bilderböckerna	 från	 både	 samtiden	 och	 tjugo	 år	

tillbaka.	Det	vi	vill	se	utifrån	vårt	urval	är	om	det	finns	några	skillnader	när	det	kommer	

till	hur	författarna	har	valt	att	presentera	etniciteter	utifrån	de	valda	bilderböckerna.	

1.1.	Syfte	och	Frågeställningar	
Vårt	syfte	med	denna	uppsats	är	att	göra	en	fallstudie	om	hur	olika	etniciteter	framställs	

och	 synliggörs	 i	 utvalda	 bilderböcker	 år	 1994	 och	 år	 2014,	 utifrån	 Uppsala	

Stadsbiblioteks	utbud.	Detta	kommer	att	ske	genom	en	innehållsanalys.	

	

• Hur	 synliggörs	 olika	 etniciteter	 i	 de	 valda	 barnlitterära	 verken	 från	 de	 olika	

tidsperioderna?	

• Vilka	skillnader	kring	etnicitet	kan	ses	i	bilderböcker	utifrån	de	valda	åren?	

	

Då	vår	 studie	kommer	att	behandla	hur	olika	 etniciteter	 framställs	 i	 de	valda	 svenska	

bilderböckerna	vill	vi	undersöka	hur	personer	med	en	etnisk	bakgrund	gestaltas	utifrån	

de	 valda	 åren.	De	 personer	med	 en	 etnisk	 bakgrund	 som	vi	 kommer	 att	 titta	 på	 i	 vår	

undersökning	är	personer	som	är	adopterade,	 invandrare,	 turister	samt	personer	med	

olika	hudfärger.	
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2.	Begreppsdefinitioner	
I	denna	del	kommer	vi	att	gå	igenom	de	olika	begreppen.	Då	vi	kommer	i	vår	studie	att	

undersöka	 ett	 ämne	 som	 kan	 vara	 etniskt	 känsligt,	 vill	 vi	 i	 denna	 del	 förklara	 vad	

begreppet	 etnicitet	 betyder.	 Senare	 kommer	 även	 en	 förklaring	 vad	 begreppen	

bilderbok	och	barnlitteratur	betyder.	

2.1.	Etnicitet	
Enligt	Petersson	och	Åland	 (2007,	 s.15)	kommer	begreppet	etnicitet	 från	det	 grekiska	

ordet	 “ethnicos”,	 som	 betyder	 utanförstående	 människa	 eller	 kulturell	 människa.	

Lunneblad	 (2009,	 s.	 18)	 skriver	 att	 begreppet	 etnicitet	 har	 uppkommit	 i	 Sverige	 från	

kolonialtiden.	 Lunneblad	 (2009,	 s.	 18)	 tar	 vidare	 upp	 att	 begreppet	 etnicitet	 har	 en	

gemenskap	med	 rasism	där	människor	 delas	 in	 i	 olika	 grupper	 och	 kategorier	 utifrån	

deras	bakgrund.	Wikström	(2009,	s.	10)	menar	dock	att	begreppet	etnicitet	är	ett	väldigt	

nytt	 ord	 inom	 det	 svenska	 språket.	 I	 det	 svenska	 samhället	 används	 etnicitet	 för	 att	

kunna	se	vilka	personer	som	är	svenskfödda	och	vilka	som	är	utlandsfödda.	Wikström	

(2009,	 s.	10)	 tar	även	upp	att	 etnicitet	handlar	om	vilket	ursprung	och	 tillhörighet	en	

människa	har.	Även	Nordmark	&	Rosén	(2008,	s.	34)	menar	på	att	en	etnisk	tillhörighet	

är	de	personer	 som	har	 samma	nationella	bakgrund	eller	hudfärg.	Wikström	(2009,	 s.	

11)	 lyfter	 vidare	 upp	 att	 etnicitet	 i	 vardagen	 syftar	 till	 att	 särskilja	 människor	 som	

exempelvis	vilket	ursprung,	nationalitet,	religion	samt	vilken	färg	människor	har	på	sin	

hud	eller	på	sitt	hår.		

	

Lunneblad	(2009,	s.	18)	framhäver	att	vissa	personer	talar	för	att	veteskaplig	forskning	

ska	överge	begreppet	i	och	med	att	det	har	blivit	färgat	av	det	historiska,	koloniala	och	

eurocentriska	 sammanhang	 där	 det	 en	 gång	 uppkommit.	 Vidare	 skriver	 Lunneblad	

(2009,	s.	20)	hur	etniska	 identiteter	kan	bidra	till	hur	de	sociala	reglerna	upprätthålls,	

genom	hur	den	 etniska	 identitetskänslan	 fungerar	 som	en	princip	 för	 inkludering	och	

exkludering.		Hjelm	och	Peterson	(2007,	s.	16)	tar	även	upp	att	forskare	om	etnicitet	är	

eniga	om	att	begreppet	etnicitet	 återger	en	känsla	av	gruppbildningar	och	även	 social	

gränsdragning	mellan	”oss”	och	”de”,	forskarna	menar	även	att	etnicitet	ger	människor	

en	känsla	av	identitet	och	en	samhörighet	till	andra	människor.			
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I	vår	studie	kommer	vi	att	definiera	etnicitet	utifrån	hur	Nordenmark	och	Rosén	(2008)	

samt	Wikström	(2009)	redogör	för	vad	etnisk	tillhörighet	menas	på,	vilket	är	personer	

med	samma	nationella	bakgrund	eller	hudfärg	samt	att	vi	även	kommer	att	utgå	utifrån	

karaktärernas	religion.	I	och	med	denna	definition	kommer	vi	titta	på	personer	som	är	

adopterade,	invandrare,	turister	samt	personer	med	olika	hudfärger.		

2.2.	Barnlitteratur	
Nationalencyklopedin	har	en	definition	om	barnlitteratur	som	lyder	att	barnlitteratur	är	

böcker,	dock	inte	läroböcker,	som	är	speciellt	utgivna	för	barn	och	unga,	såväl	original	

som	bearbetad	vuxenlitteratur	(NE	2015-10-12).	

	

Andersson	 &	 Drucker	 (2008,	 s.	 7)	 tar	 upp	 att	 den	 vanligaste	 definitionen	 av	

barnlitteratur	är	att	det	är	texter	som	skrivits,	bearbetats	eller	utgivits	för	barn.	Vidare	

nämner	Andersson	&	Drucker	 (2008,	 s.	7)	 att	barnlitteratur	är	något	 som	handlar	om	

barn	men	även	speglar	vuxnas	bild	av	vad	barndomen	innebär.	Barnlitteraturen	består	

av	berättelser	för	barn	samtidigt	som	det	även	är	berättelser	om	barn.	Barnlitteraturen	

formas	efter	vilken	syn	på	barn	och	barndom	som	finns	under	olika	tidsperioder	samt	

vilken	roll	barnlitteraturen	får	i	samhället	och	i	barns	utveckling	(Andersson	&	Drucker,	

2008,	s.	7).		

	

Hellsing	 (1999,	 s.	 21)	 tar	 upp	 begreppet	 barnlitteratur	 och	 definierar	 begreppet	 som	

Klingberg	gör	genom	att	benämna	att	barnlitteratur	är	böcker	eller	 tidningar	 för	barn	

eller	ungdomar,	med	undantag	av	rena	skolböcker.	Vidare	benämner	Kåreland	(2013,	s.	

11)	hur	begreppet	barnlitteratur	inte	kan	studeras	isolerat	utan	bör	ses	mot	bakgrund	

av	samhällets	utveckling	i	stort.	Kåreland	(2013,	s.	12)	tar	även	upp	hur	att	många	anser	

att	det	är	självklart	att	veta	vad	en	barnbok	är	för	något	men	att	det	egentligen	inte	är	en	

alltför	entydlig	gränsdragning	mellan	barnböcker	och	vuxenböcker.	

	

Hellsing	(1999,	s.	17)	benämner	vikten	av	att	definierar	ordet	barnlitteratur	och	vad	det	

betyder	 om	 det	 ska	 användas	 i	 ett	 vetenskapligt	 sammanhang.	 Hellsing	 (1999,	 s.	 26)	

nämner	 att	 barnlitteraturen	 ur	 ett	 socialt	 synsätt	 är	 ett	 uppfostringsmedel	 och	 att	

barnlitteratur	har	främst	fyra	huvuduppgifter.	

1.	Att	lära	barnet	behärska	språket.	
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2.	Att	orientera	barnet	i	tiden	och	rummet.	

3.	Att	orientera	barnet	socialt,	det	vill	säga	bygga	upp	önskvärda	föreställningar	om	

den	enskildes	 förhållande	 till	 sin	omgivning	–	berätta	om	relationer	mellan	oss	

människor.	

4.	Att	påverka	barnet	mer	direkt,	att	suggerera	fram	–	eller	kanske	snarare	aktivera	–	

själva	livskänslan.	

2.3.	Bilderbok	
Nationalencyklopedin	definierar	bilderboken	som	en	ursprungligen	tysk	benämning	på	

en	 rikt	 illustrerad	bok,	 från	1800-talet	 genrebeteckning	 för	böcker	 för	yngre	barn	där	

bilderna	är	viktiga	för	innehållet	(NE	2015-10-12).	

	

Bilderboken	 kan	 ses	 som	 en	 särskild	 litterär	 och	 konstnärlig	 genre	 inom	

barnlitteraturen	 skriver	 Kåreland	 (2015,	 s.	 72).	 Nikolajeva	 (2000,	 s.	 11)	 tar	 upp	 att	

bilderboken	är	en	unik	konstform	som	använder	sig	av	två	kommunikationsnivåer,	vilka	

är	den	visuella	och	den	verbala.	Nettervik	(2002,	s.	67)	definierar	att	bilderboken	inte	är	

detsamma	som	en	bok	med	bilder	i,	utan	det	är	en	bok	där	bilderna	har	en	dominerande	

roll.	Bilderböckerna	är	oftast	tryckta	i	färg	men	det	förkommer	att	de	inte	är	det	samt	att	

det	även	som	i	regel	förkommer	minst	en	stor	bild	per	uppslag.	Pekboken	är	även	den	en	

bilderbok	för	de	allra	yngsta	barnen,	skriver	Nettervik	(2002,	s.	67)	och	i	pekboken	finns	

det	 endast	 enstaka	 ord	 eller	 inga	 alls	 i	 sammanslutning	 till	 bilderna.	 Vidare	

lyfter	Nettervik	 (2002,	 s.	 67)	 upp	 att	 bilderboken	 betraktas	 idag	 som	 något	 självklart	

och	det	finns	ett	stort	utbud	av	böckerna	med	bilder	som	håller	hög	kvalitet.	
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3.	Bakgrund	
I	 detta	 avsnitt	 kommer	 en	 kortfattad	 historia	 lyftas	 fram	 kring	 mångfaldspolitiken	 i	

Sverige.	Därefter	kommer	barnlitteraturen	och	bilderbokens	historia	att	 förklaras	 i	 en	

enklare	 redogörelse.	 Ett	 avsnitt	 kommer	 även	 att	 ta	 upp	hur	pedagoger	 och	barn	 kan	

samspela	med	barnlitteraturen.	Det	 avslutande	 avsnittet	 i	 denna	del	 kommer	 att	 lyfta	

fram	två	personers	tankar	kring	vita	barns	plats	i	bilderböcker.		

3.1.	Kortfattad	historia	om	mångfaldspolitik	i	Sverige	
Lunneblad	(2009,	s.	9)	skriver	att	under	de	senaste	åren	har	Sverige	beskrivits	som	ett	

mångkulturellt	 land.	 	Hur	 det	 kommer	 sig	 att	 Sverige	 har	 blivit	 ett	 mångkulturellt	

samhälle	går	att	finna	i	historien	då	arbetskraftsinvandringen	började	strömma	in	kring	

1950-	talet	och	var	som	störst	under	60-70-	talet.	Lunneblad	(2009,	s.	11-12)	menar	på	

att	 i	 och	 med	 denna	 invandring	 till	 Sverige	 gjorde	 att	 Sveriges	 riksdag	 intog	 en	 ny	

invandringspolitik	 som	 innebar	 att	 Sverige	 lämnade	 en	 assimilationspolitik,	 vilket	

menar	 på	 hur	 politiska	 åtgärder	 ville	 göra	 det	 svårare	 för	 invandrare	 att	 behålla	 sitt	

hemlands	 kultur,	 värderingar	 och	 språk.	 Samt	 hur	 de	 skulle	 överge	 sin	 egen	 etniska	

identitet	för	att	i	stället	anpassa	sig	till	det	nya	landet.		Lunneblad	(2009,	s.	12)	menar	på	

att	 Sverige	 utgår	 nu	 utifrån	 ett	 integrationstänkande.	 Detta	 innebär	 att	 invandrarens	

kulturella	 och	 språkliga	 bakgrunder	 ska	 stärkas.	 Några	 resultat	 från	 invandrings	

politiken	år	1970	är	att	politikerna	satte	 in	hemspråksundervisning	samt	att	det	 fanns	

tv-program	och	litterärproduktion	på	andra	språk	än	svenska	(Lunneblad,	2009,	s.	12).	

	

Lunneblad	(2009,	s.	12)	skriver	att	den	tidigare	invandringspolitiken	kom	under	1990-	

talet	 att	 ifrågasättas,	 detta	 ledde	 fram	 till	 en	 “ny”	 integrationspolitik	 i	 Sverige.	 I	

propositionen	 “Sverige,	 framtiden	 och	 mångfalden	 -	 från	 invandrarpolitik	 till	

integrationspolitik”	 lyftes	 regeringen	mål	 och	 inriktningar	 fram.	Propositionen	 skriver	

bland	annat	följande.	

	

Individens	 rätt	 och	 lika	 värde	 innehåller	 även	 en	 rätt	 att	 vara	 olik.	

Hur	man	väljer	att	förhålla	sig	till	och	utveckla	den	egna	etniska	och	

kulturella	 identiteten	 är	 i	 första	 hand	 en	 fråga	 för	 den	 enskilda	

individen.	Samhället	bör	därför	underlätta	för	individen	att	integrera	
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gamla	och	nya	livsmönster	och	livsstilar	på	det	sätt	hon	själv	önskar.	

Detta	 är	 en	 förutsättning	 för	 att	 människan	 ska	 utveckla	 en	 hel	

identitet	och	vara	stolt	över	sin	bakgrund	(prop.	1997/98:16,	s.	24).		

	

	

Thorson	 (1987,	 s.	 29)	 diskuterar	 i	 sin	 avhandling	 Barnbokens	 invandrare,	 om	 hur	

invandrarna	 i	 Sverige	 fick	 en	 förändrad	 uppfattning	 om	 hur	 omgivningen	 betraktade	

dem	 på	 grund	 av	 att	 invandrarna	 hade	 en	 annan	 etnisk	 bakgrund.	 Vidare	 skriver	

Thorson	 (1987,	 s.	 29)	 att	 invandrarna	 kände	 att	 befolkningen	 i	 Sverige	 såg	 dem	 som	

dumma,	på	grund	av	att	de	inte	kunde	det	svenska	språket.	Thorson	(1987,	s.	29)	menar	

på	 att	 just	 denna	 bild	 går	 att	 förknippa	 med	 hur	 judarna	 kände	 sig	 under	 andra	

världskriget	 då	 judarna	 började	 förändra	 sin	 bild	 om	 sig	 själva	 och	 började	 i	 stället	

identifiera	sig	med	den	bild	som	förföljarna	hade	målat	upp.		

3.3.	Barnlitteraturens	historia	
Barnbokens	 födelse	 skedde	 under	 1700-talet	 och	 upplysningstiden	 brukar	 det	 sägas	

(Nettervik,	 2002,	 s.	 6).	 Kåreland	 (2013,	 s.	 154-155)	 skriver	 om	 hur	 barnlitteraturen	

både	 har	 haft	 samt	 har	 en	 viktig	 roll	 gällande	 barns	 kulturella	 socialisation.	

Barnlitteraturen	 har	 bidragit	 med	 att	 utveckla	 tolerans	 och	 öppenhet	 men	 har	 även	

fungerat	 exkluderande.	 Vidare	 skriver	 Kåreland	 (2013,	 s.	 157)	 att	 barnboken	 har	 en	

nära	 koppling	 till	 pedagogiken	 och	 har	 länge	 haft	 ett	 uttalat	 syfte	 med	 att	 vara	

uppfostrande.	Den	äldre	barnlitteraturen	var	till	för	att	lära	barnen	om	självuppoffring,	

ädelmod	 och	 fosterlandskärlek.	 Barnen	 skulle	 även	 ha	 ett	 gott	 uppförande	 och	 helt	

enkelt	 en	god	moral.	Barnen	 ska	via	barnlitteraturen	både	uppfostras	och	 socialiseras	

(Kåreland,	2013,	s.	158).	

3.4.	Bilderbokens	historia	
Kåreland	(2005,	s.	44)	skriver	att	bilderboken	utvecklades	under	1800-talet	och	att	den	

idag	är	en	etablerad	genre.	Vidare	tar	Kåreland	(2005,	s.	44-45)	upp	att	under	senare	år	

har	bilderboken	utgjort	en	allt	större	del	av	den	totala	barnboksutgivningen.	Den	allra	

första	moderna	bilderboken	utkom	i	Tyskland	år	1845	och	var	boken	Pelle	Snusk	som	

gjorde	 stor	 succé,	 boken	 kom	 även	 ut	 på	 svenska	 (Kåreland,	 2005,	 s.	 45).	 Ett	 år	 som	



 
 

12 

brukar	 räknas	 som	 ett	 märkesår	 i	 den	 svenska	 bilderbokens	 historia	 är	 år	 1882	 då	

Barnkammarens	 bok	 med	 illustrationer	 av	 Jenny	 Nyström	 utkom	 (Kåreland,	 2005,	 s.	

45).	 	Även	Nettervik	(2002,	s.	78)	 tar	upp	Barnkammarens	bok	och	belyser	milstolpen	

den	blev	i	den	svenska	bilderbokshistorien.	Under	1800-talet	skedde	introduktionen	av	

litografitekniken	och	detta	gjorde	att	bilder	av	hög	kvalitet	kunde	framställas	till	ett	lågt	

pris,	vilket	ledde	till	att	bildproduktionen	tog	fart	(Nettervik,	2002,	s.	69).	Toy	books	var	

bilderböcker	 i	 häftesform	 som	 såldes	 billigt	 i	 stora	 mängder.	 Toy	 books	 och	

litografitekniken	är	anledningen	till	att	den	moderna	bilderboken	växte	fram	(Nettervik,	

2002,	s.	72).	Nikolajeva	(2000,	s.	11)	lyfter	fram	att	bilderboken	både	är	en	visuell	och	

verbal	 kommunikationsform	 och	 samspelet	 mellan	 bilden	 och	 texten	 är	 av	 stor	 vikt.	

Samspelet	 mellan	 texten	 och	 bilden	 kan	 även	 skilja	 sig	 åt.	 En	 form	 är	 att	 texten	 och	

bilden	 betyder	 samma	 och	 att	 det	 sker	 en	 upprepning	 mellan	 texten	 och	 bilden.	 En	

annan	 form	är	 att	 bilderna	är	 till	 som	en	 förklaring	 åt	 texten	eller	 att	 bilden	 fungerar	

som	 en	 förstärkare	 av	 texten.	 Samt	 en	 ytterligare	 form	 som	 innebär	 att	 bilderna	

antingen	 kompletterar	 texten	 eller	 där	 bilderna	 berättar	 själva	 historien	 och	 texten	

fungerar	som	en	komplettering	(Nikolajeva,	2000,	s.	16-17).	

3.5.	Barnlitteratur,	pedagoger,	barn	&	förskola	
Ladberg	(2003,	s.	168)	skriver	att	förskolan	kan	synliggöra	barns	identitet	på	flera	olika	

sätt,	förskolan	kan	med	olika	medel	stärka	ett	barns	identitet	genom	att	titta	och	prata	

om	bilder	som	finns	i	böcker.		Ladberg	(2003,	s.	169)	menar	vidare	på	att	om	flera	barn	i	

barngruppen	 får	 vara	med	 i	 detta	 kommer	 även	 de	 känna	 att	 sin	 identitet	 är	 viktig.	 I	

förskolans	läroplan	står	det	tydligt	att	förskolan	ska	låta	varje	barn	"känna	delaktighet	i	

sin	egen	kultur	och	utvecklar	känsla	och	respekt	för	andra	kulturer"	(lpfö	98	red.	2010,	

s.	9).	Ladberg	(2003,	s.	168-	169)	lyfter	vidare	upp	att	arbetet	med	kultur	i	förskolan	är	

viktigt	och	att	 inget	barn	ska	bli	utpekad	som	annorlunda	 för	att	barnet	har	en	annan	

etnisk	 bakgrund,	 detta	 gäller	 även	 de	 svenska	 barnen.	 Ladberg	 (2003,	 s.	 67)	 menar	

vidare	 på	 att	 vuxna	 är	 barns	 förebilder,	 barnen	 lär	 och	 ser	mycket	 av	 hur	 vuxna	 gör,	

vilket	resulterar	i	att	barnen	kommer	göra	likadant	som	oss	vuxna.	De	värderingar	och	

åsikter	som	finns	kommer	att	föras	över	på	barnen.	Barn	är	känsliga	och	förstår	snabbt	

vad	som	är	det	“rätta”	sättet	att	vara	i	ett	samhälle.	Som	förskollärare	är	det	viktigt	att	

tänka	på	hur	man	uttrycker	sig.	Ladberg	(2003,	168-169)	skriver	även	att	om	förskolan	
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är	en	plats	där	olika	kulturer	och	identiteter	välkomnas	och	är	en	plats	där	barnen	inte	

behöver	skämmas	över	sin	identitet.	

	

Kåreland	 (2001,	 s.	19-20)	skriver	att	en	 lärare	bör	ha	goda	kunskaper	 i	barnlitteratur	

och	att	de	även	är	viktiga	för	att	förmedla	litteraturen	till	barnen	och	väcka	barnens	lust	

för	att	läsa.		Även	Nettervik	(2002,	s.	269-270)	skriver	om	vikten	för	lärare	att	sätta	sig	

in	 i	den	barnlitteratur	 som	 finns	 för	att	kunna	välja	ut	bra	 litteratur	 till	barn	 samt	att	

barnboken	som	förmedlas	ska	ha	en	god	moral	som	är	accepterbar.	Förskolan	beskrivs	

som	en	social	och	kulturell	mötesplats	i	dagens	styrdokument.	Lunneblad	(2009,	s.	10)	

lyfter	fram	att	Sverige	har	blivit	ett	mångkulturellt	samhälle	och	det	är	därför	viktigt	att	

barnen	blir	 förberedda	redan	 i	 förskolan	om	hur	olika	kulturer	ser	ut	samt	att	barnen	

ska	 få	 lära	 sig	 respektera	 andras	 och	 sin	 egen	 kultur.	 I	 förskolans	 uppdrag	 ingår	 det	

såväl	som	att	utveckla	barns	förmågor	och	barns	eget	kulturskapande,	som	att	överföra	

ett	kulturarv	-	värden,	traditioner,	historia,	språk	och	kunskaper	-	från	en	generation	till	

nästa	(Lpfö	98,	red.	2010,	s.	9).	

	

Enligt	diskrimineringsgrunderna	som	diskrimineringsombudsmannen,	DO	(2015,	s.	55)	

tar	 upp	 ska	 inget	 barn	 bli	 utsatt	 för	 någon	 form	 av	 diskriminering	 eller	 trakasserier.	

Diskrimineringsgrunderna	är	tydligt	definierade	i	diskrimineringslagen	och	vilar	på	FN-

konventionen	om	de	mänskliga	rättigheterna	och	barnkonventionen	samt	EG-direktiven	

(DO,	2015,	s.	55).	De	diskrimineringsgrunder	som	är	med	i	diskrimineringslagen	är	kön,	

könsidentitet	eller	könsuttryck,	etnisk	tillhörighet,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	

funktionsnedsättning,	sexuell	läggning	samt	ålder	(DO,	2015,	s.	55).		

3.6.	“Bara	vita	barn	i	bilderböcker?”	
Svenska	barnboksförfattaren	Anna	Munyua	är	utbildad	lärare	i	svenska	och	i	engelska.	

Hon	har	en	mamma	som	är	från	Sverige	och	en	pappa	som	kommer	från	Kenya.	Under	

hennes	studier	upptäckte	hon	att	i	nästan	alla	barnböcker	var	det	oftast	bara	vita	barn	i	

barnböckerna.	 När	 Munyua	 sedan	 fick	 barn	 valde	 hon	 att	 skriva	 egna	 barnlitterära	

böcker	där	huvudkaraktärerna	 skulle	vara	mörkhyade	 (Alex.se,	2015-11-04).	 I	hennes	

bok	 “	 Melvin	 möter	 Vildis	 &	 Tildis”	 från	 2014	 finns	 det	 en	 stor	 mångfald	 bland	

karaktärerna	 i	berättelsen,	hon	har	 i	berättelsen	 fått	 in	både	genus	och	mångfald	 som	

gör	att	personen	som	läser	boken	känner	igen	sig	i	det	samhället	som	vi	lever	i	idag.		
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Åsa	Warnqvist	är	filosofie	doktor	i	litteraturvetenskap	och	hon	har	ett	särskilt	intresse	

för	barn-	och	ungdomslitteratur	och	litteratursociologi	(Su.se,	2015-11-04).	Hon	är	även	

forskare	 vid	 Svenska	 barnboksinstitutet	 och	 genomförde	 under	 2015	 en	 kvantitativ	

undersökning	 som	 heter	 “Bara	 vita	 barn	 i	 bilderböckerna”.	 Denna	 studie	 visades	 upp	

under	Svenska	barnboksinstitutets	barnbokprovning	2015	och	sändes	på	UR	(UR,	2015-

11-04).	Studien	undersökte	hur	mörkhyade	personer	representerades	i	bilderböckerna	

från	2014.	Warnqvist	använde	sig	utav	tre	kriterier	i	hennes	analys.	Dessa	var:	

1. Bilderboken	skall	avbilda	minst	en	mörkhyad	person.	

2. Den	mörkhyade	 personen	 ska	 vara	 ett	 aktivt	 subjekt	 i	 berättelsen	 och	 inte	 ett	

objekt	som	bara	förekommer	på	en	bild	utan	relevans	för	handlingen.	

3. Personen	ska	inte	bara	finnas	där	som	bifigur	i	en	ljushyad	persons	berättelse.	

	

Warnqvists	 resultat	 av	 studien	 var	 att	 det	 var	 16	 bilderböcker	 av	 298	 som	 uppfyllde	

hennes	 tre	kriterier.	Efter	studien	blir	Warnqvist	 liksom	Munyua	 förvånad	över	hur	 få	

mörkhyade	personer	det	finns	i	bilderböckerna.	
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4.	Tidigare	forskning	
Denna	 del	 kommer	 att	 ta	 upp	 forskning	 som	 anknyter	 till	 barnlitteratur,	 barn	 och	

etnicitet.		

4.1.	Barnlitteratur	påverkar	barn	
Enligt	 Koss	 (2015,	 s.	 32)	 är	 bilderböcker	 artefakter	 som	 innehåller	 kulturella	

meddelanden	 samt	 värden	om	 samhället	 och	hjälper	barn	 att	 lära	 sig	 om	deras	 värld.	

Vidare	menar	Koss	(2015,	s.	32)	på	att	böckerna	som	barnen	får	ta	del	utav	kan	påverka	

deras	 tankar	 om	 sig	 själva	 samt	 hjälpa	 dem	 att	 utveckla	 en	 positiv	 identitet.	 Böcker	

hjälper	 även	 barn	 att	 lära	 sig	 ifrågasätta	 stereotyper	 och	 utveckla	 sitt	 kulturella	

perspektiv.	Bilderböcker	är	därav	ett	 läromedel	hävdar	Koss	(2015	s.	32)	och	de	flesta	

barn	kommer	i	kontakt	med	bilderböcker	och	kontentan	på	det	hela	är	att	vilket	innehåll	

bilderböcker	besitter	spelar	en	stor	roll	för	vad	barnen	får	intryck	av.		

	

Koss	 (2015,	 s.	 32)	 lyfter	 fram	 att	 barn	 kan	 identifiera	 sig	 med	 sin	 egen	 kultur	 samt	

andras	 kulturer	 genom	 barnlitteratur	 som	 behandlar	 ämnet.	 Barnböcker	 är	 ett	

hjälpmedel	till	att	förstå	diskriminering	och	Koss	(2015,	s.	32)	tar	upp	att	när	barn	inte	

kan	 identifiera	sig	med	en	bok	eller	att	deras	 liv	 inte	 finns	representerat	 i	böcker,	kan	

det	få	en	negativ	påverkan	på	barnens	självkänsla.	Samt	att	barnen	känner	att	deras	liv	

och	erfarenheter	inte	är	viktiga	(Koss,	2015,	s.	32).	Koss	(2015,	s.	32-33)	tar	även	upp	

att	 barnen	 behöver	 få	 se	 bilderböcker	 som	 är	 både	 skrivna	 och	 illustrerade	 utav	

personer	 som	 har	 olika	 etniciteter	 för	 att	 visa	 på	 att	 alla	 olika	 typer	 av	 populationer	

värderas	 i	 förlagsvärlden	samt	att	arbetsmöjligheter	 inom	 förlagsvärlden	är	öppna	 för	

alla	oavsett	etnicitet,	kön	eller	förmåga.	

	

Koss	 (2015,	 s.	 33)	 skriver	 om	 en	 studie	 som	 har	 genomförts	 av	 Larrick	 (1965)	 som	

visade	på	att	i	över	5000	bilderböcker	som	var	publicerade	under	en	tre	års	period,	var	

det	enbart	6.7	%	som	var	afroamerikanska	karaktärer	och	de	flesta	föreställdes	genom	

stereotyper.	Detta	har	en	påverkan	på	samhället	antyder	studien,	då	det	nästan	bara	är	

bilder	på	vita	som	visas	upp.	En	annan	studie	som	Koss	(2015,	s.	32)	 lyfter	fram	är	en	

studie	 som	genomförts	 av	Rudine	Sims	Bishop	år	1982	 som	även	den	undersökte	hur	

afroamerikaner	representerades	i	barnlitteratur.	Resultatet	var	där	att	det	har	skett	en	
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ökning	av	afroamerikanska	karaktärer	i	böckerna	men	att	de	fortfarande	porträtterades	

på	ett	negativt	och	stereotypiskt	sätt.		

	

Koss	 (2015,	 s.	 34)	 har	 gjort	 en	 egen	 studie	 som	 fokuserar	 på	 att	 ta	 reda	 på	 hur	

karaktärer	och	befolkningar	är	representerade	 i	 samtida	bilderböcker	ur	perspektiven	

etnicitet,	kön	och	funktionshinder.	Resultaten	som	Koss	(2015,	s.	34-35)	fick	fram	var	att	

det	såg	olika	ut	 för	vilken	aspekt	som	tittats	på.	Koss	 (2015,	s.	34-35)	resultat	 för	hur	

etnicitet	 framkom	 i	 bilderböckerna	 var	 att	 75	 %	 av	 huvudkaraktärerna	 var	 vita.	

Mörkhyade	huvudkaraktärer	utgjorde	15	%	och	det	var	6	%	av	huvudkaraktärer	var	av	

asiatisk,	latinskt	ursprung	samt	från	mellanöstern	och	indianer	.	

	

Hughes	 Hassell	 och	 Cox	 (2010,	 s.	 211)	 har	 gjort	 en	 studie	 i	 USA	 som	 handlar	 om	 att	

undersöka	pekböcker	som	blivit	publicerade	mellan	2003	och	2008	för	att	visa	på	hur	

stort	 antal	 färgade	människor	 finns	med	 i	böckerna.	Hughes	Hassell	 och	Cox	 (2010,	 s.	

211)	skriver	om	att	pekböcker	som	ofta	visar	upp	färgade	människor	är	ovanliga	och	de	

visar	 ofta	 på	 en	 oäkta	 och	 ensidig	 presentation.	 Vidare	 tar	 Hughes	 Hassell	 och	 Cox	

(2010,	s.	211)	upp	att	pekböcker	har	en	viktig	roll	 för	barn	i	åldrarna	ett	till	 tre	år	 för	

deras	 utveckling.	 De	 (Hughes	 Hassell	 &	 Cox,	 2010,	 s.	 212)	 lyfter	 även	 upp	 att	

sexmånaders	 barn	 börjar	 märka	 på	 hudskillnader	 och	 att	 barn	 i	 två	 års	 ålder	 börjar	

fråga	 om	 skillnader	 på	 hudfärg.	 Samt	 att	 när	 barnen	 är	 tre	 år	märker	 de	mer	 fysiska	

skillnader	 som	 olika	 hårtexturer	 och	 ansiktsstrukturer,	 vilket	 leder	 barnen	 till	 att	

kategorisera	människor	och	skapa	attityder	till	folkgrupper	från	olika	etniska	ursprung.	

	

Exponering	av	barnlitteratur	som	är	mångkulturell	har	visat	sig	stärka	självkänslan	och	

den	 egna	 identiteten	 hos	 barn	 med	 olika	 etniciteter.	 Genom	 att	 barn	 med	 olika	

etniciteter	 får	 en	 positiv	 bild	 av	 sina	 ursprung	 får	 de	 inte	 enbart	 en	 bra	

identitetsutveckling	 utan	 det	 mildrar	 även	 effekterna	 av	 stereotyper	 skriver	 Hughes	

Hassell	&	Cox	(2010,	s.	212).	Vidare	 lyfter	Hughes	Hassell	och	Cox	(2010,	s.	212)	fram	

andra	genomförda	studier	som	visar	att	pekböcker	som	skildrar	 färgade	människor	är	

en	 raritet	 i	 en	 pekboksvärld	 där	människor	 oftast	 framställs	med	 vit	 hudfärg.	Hughes	

Hassell	 och	 Cox	 (2010,	 s.	 215)	 skriver	 om	 att	 använda	 sig	 utav	 exempelvis	

mångkulturella	 böcker	 kan	 barn	med	 olika	 etniciteter	 utveckla	 en	 positiv	 självkänsla.	
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Detta	är	ett	hjälpmedel	till	att	motarbeta	fördomar	och	stereotyper	som	har	en	negativ	

påverkan	för	barns	utveckling	av	identitet	och	självkänslan.		

	

Hughes	 Hassell	 och	 Cox	 (2010,	 s.	 215)	 lyfter	 fram	 Larricks	 (1965)	 och	 Rudine	 Sim	

Bishops	 (1982)	 studier	 vilket	 även	 Koss	 (2015)	 gjorde	 i	 sin	 studie.	 Vidare	 skriver	

Hughes	Hassell	och	Cox	(2010,	s.	215)	om	det	Larrick	tar	upp	om	hur	hela	samhället	blir	

påverkat	när	de	enda	bilder	barn	får	se	visar	hur	människor	framställs	som	vita	och	att	

detta	bidrar	till	rasism.	Hughes	Hassell	och	Cox	(2010,	s.	215)	fortsätter	med	Rudine	Sim	

Bishops	studie	som	visar	hur	procentenheten	av	gestaltningar	av	afroamerikaner	hade	

ökat	men	att	gestaltningarna	fortfarande	var	stereotypiska	och	negativa.	Hur	etniciteter	

och	kulturer	representeras	är	en	fortsatt	fråga	skriver	Hughes	Hassell	och	Cox	(2010,	s.	

216)	 och	 även	 om	 kvaliteten	 på	 mångkulturella	 böcker	 har	 ökat,	 innehåller	 de	

fortfarande	felaktigheter	och	fördomar	om	färgade	personer.	Detta	kan	göra	att	alla	barn	

oavsett	 hudfärg	 kan	 bli	 förvirrade	 och	 skapa	 skadliga	missförstånd	 kring	 stereotyper	

(Hughes	Hassell	&	Cox,	2010,	s.	216).	

	

Resultatet	Hughes	Hassell	och	Cox	(2010,	s.	222)	kom	fram	till	med	sin	studie	var	att	det	

fortfarande	är	ovanligt	att	personer	med	andra	hudfärger	än	vit	att	gestaltas	i	pekböcker	

trots	att	mängden	människor	med	olika	etniciteter	i	USA	har	ökat.	Slutligen	framhåller	

Hughes	Hassell	 och	 Cox	 (2010,	 s.	 226)	 det	 som	Walter	 Dean	Wyers	 säger	 om	 att	 alla	

barn,	 inte	 bara	 de	 barn	 som	 tillhör	 den	 kulturella	 majoriteten	 har	 rätt	 att	 få	 höra	

berättelser	som	skildrar	deras	liv	och	erfarenheter.	

4.2.	Invandrare	och	flyktingar	i	bilderböckerna	
Thorson	(1987,	s.39)	tar	upp	att	historiskt	sett	i	barnböckerna	går	det	att	se	att	mellan	

1940	 och	 1950	 -talet	 var	 invandrartemat	 knappt	 existerade.	 Men	 under	 1960-	 talet	

ökade	antalet	barnböcker	med	temat	invandrare	till	det	dubbla.	Det	var	inte	först	under	

1970-	talet	som	invandrarnas	situation	blev	som	mest	vanligt	i	barnböckerna	i	Sverige.	

Förklaringen	 till	 att	 det	 blev	 mer	 vanligt	 med	 inslag	 av	 invandrare	 under	 70-	 talet	

berodde	på	den	ökade	 invandringen	 till	 Sverige	under	efterkrigstiden.	Thorson	 (1987,	

s.39)	 menar	 vidare	 att	 invandrartemat	 i	 barn-	 och	 ungdomslitteratur	 ligger	 på	

eftersläpning	 gentemot	 hur	 de	 faktiska	 invandrarströmningarna	 ser	 ut	 i	 Sverige.	

Lunneblad	 (2009,	 s.	 11)	 lyfter	 fram	 att	 Sverige	 aldrig	 har	 varit	 ett	 etniskt	 homogent	
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samhälle,	det	har	funnits	minoriteter	i	Sverige	bestående	utav	judar,	romer,	samer	och	

tornedalsfinnar.	

	

Thorson	 (1987,	 s.80-	 83)	 skriver	 i	 sin	 avhandling	 att	 invandrarnas	 utseende	 i	

bilderböckerna	 ofta	 blir	 föreställda	 med	 mörk	 hud,	 färg	 på	 håret	 samt	 med	 vita	

tänderna.		Thorson	(1987,	80-83)	menar	vidare	på	att	denna	föreställning	inte	görs	lika	

mycket	 bland	 de	 “vita”	 människorna	 i	 böckerna.	 Även	 invandrare	 med	 en	 etnisk	

bakgrund	 från	Sydeuropa	beskrivs	 som	känslosamma,	 sorglösa	och	att	de	har	 ett	 hett	

temperament.	Denna	föreställning	på	människorna	i	barnböckerna	skapar	fördomsfulla	

gruppåtskillnader	 i	 hur	 personer	 med	 annan	 etnisk	 bakgrund	 än	 “vita”	 framställs	 i	

barnböckerna.		

4.3.	“Vi	“och	“dom”	
Eilard	 (2008,	 s.	 23)	 har	 gjort	 en	 undersökning	 om	 grundskolans	 tidigare	 år.	 I	 denna	

avhandling	har	hon	haft	som	syfte	att	synliggöra	och	utforska	representationer	av	genus,	

etnicitet	och	generation	 i	 läseböcker,	som	används	eller	sedan	1962	har	använts	 i	den	

svenska	grundskolan.	

	

En	del	utav	det	som	Eliard	(2008,	s.	149)	kom	fram	till	 i	 läseböckerna	från	sjuttiotalet	

var	 att	 i	 de	 flesta	 berättelserna	 i	 svenska	 läseböcker	 förekom	 det	 inte	 personer	 som	

hade	en	annan	etnisk	bakgrund	än	svensk.	Vidare	skriver	Eilard	(2008,	s.	149)	att	när	

det	förekom	andra	etniciteter	än	svensk	i	läseböckerna,	utspelade	sig	berättelsen	oftast	i	

ett	 annat	 land	än	Sverige.	Eilard	 (2008,	 s.	149)	 skriver	om	hur	karaktärer	 i	 läseboken	

berättade	om	sina	upplevelser	ifrån	fjärran	länder,	och	i	och	med	detta	upptäckte	Eilard	

(2008,	 s.	 149)	 att	 det	 skapades	 ett	 “vi”	 och	 “dom”,	 där	 “dom”	 är	 de	 personer	 som	

kommer	 från	 andra	 länder.	 Vidare	 skriver	 Eilard	 (2008,	 s.	 149)	 att	 karaktärer	 som	

räknades	 till	 “dom”	 ofta	 beskrevs	 med	 ord	 som	 “neger”,	 “indianen”,	 “orientalen”	 och	

samen.		

	

Eilard	(2004,	s.	242)	förklarar	att	bilderböcker	anses	vara	förhållandevis	neutrala	i	sitt	

innehåll,	men	 i	bilderböckerna	kan	det	sändas	ut	dolda	budskap.	 I	bilderböckerna	kan	

författaren	sända	ut	dolda	budskap	om	hur	en	viss	grupp	människor	skildras	i	samhället.	

Att	det	kan	bli	ett	"vi"	och	ett	"dom"	tänk	bland	oss	människor	beror	på	vad	som	anses	
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räknas	 som	 onormalt	 och	 som	 inte	 följer	 den	 sociala	 konstruktionen	 till	 det	 som	 ska	

vara	 det	 normala.	 Eilard	 (2004,	 s.	 246)	 tar	 upp	 att	 i	 det	 historiska	 var	 det	 den	 vita	

mannen	 som	 ursprungligen	 hade	 den	makten	 som	 kunde	 bestämma	 vad	 som	 ansågs	

normalt	 och	 inte.	 Det	 som	 den	 vita	 mannen	 ansåg	 avvika	 från	 den	 norm	 som	 var	

bestämd,	blev	stämplade	som	"de	andra".	Eilard	(2004,	s.	246)	menar	vidare	på	att	än	

idag	är	just	den	västerländske	vite	mannen	det	som	anses	vara	normen	i	många	delar	i	

världen.		

	

I	 Eilards	 (2004,	 s.	 247)	 forskning	 om	 genus	 och	 etnicitet	 i	 svenska	 skolor	 visas	 ett	

exempel	ur	Nilsson-Brännströms	bok	(1999)	som	handlar	om	en	fröken	som	skall	ropa	

upp	barnen	i	klassen	första	skoldagen:	

	

"Anna	ropade	upp	barnens	namn.	Då	fick	de	svara	»ja».	Anna	ville	se	

hur	 de	 såg	 ut.	 Det	 ville	 Moa	 också.	 /…/	 Ruben	 hade	 fina	 kläder.	

Marjam	hade	en	sjal	på	sig.	Victor	var	kol-svart.	Han	kom	från	Afrika.	

Han	kunde	inte	svenska	så	bra.”	(Eilard,	2004,	s.	247).	

	

Eilard	(2004,	s.	247)	menar	på	att	det	som	går	att	se	i	denna	sekvens	är	hur	författaren	i	

boken	beskriver	karaktärerna	i	hur	de	ser	ut	och	vilka	kläder	de	har	på	sig.			

Beskrivningen	av	karaktärerna	som	författaren	gör	sker	mer	eller	mindre	oavsiktligt	då	

normaliseringen	 av	majoritetens	 självklara	 tolkning	 av	 hur	 verkligheten	 ser	 ut.	 Vilket	

bidrar	till	att	karaktärerna	som	beskrivs	i	boken	avviker	från	normen,	vilket	leder	till	att	

de	hamnar	i	kategorin	"de	andra".			

	

Sammanfattningsvis	 kommer	 denna	 studie	 att	 till	 en	 viss	 del	 likna	 den	 studie	 Koss	

(2015)	genomförde	samt	den	som	Hughes	Hassell	&	Cox	(2010)	har	gjort,	vilket	även	vi	

kommer	 att	 undersöka	 dock	 i	 ett	 begränsat	 urval,	 hur	 olika	 etniciteter	 synliggörs	 i	

bilderböcker	genom	karaktärernas	hudfärg.	Det	 som	skiljer	vår	 studie	åt	 är	 att	 vi	 inte	

enbart	kommer	att	titta	på	hudfärg	samt	att	vi	inte	använder	oss	utav	pekböcker,	vilket	

Hughes	 Hassell	 &	 Cox	 (2010)	 gör.	 Vi	 kommer	 även	 att	 titta	 på	 föreställningar	 som	

Thorson	 (1987)	 tar	 upp	om	hur	människor	har	beskrivits	 stereotypiskt.	 Eilard	 (2004,	

2008)	har	gjort	en	studie	som	kommer	skilja	sig	från	vår	i	och	med	att	Eilard	använder	
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sig	utav	läseböcker	medan	vi	kommer	att	använda	oss	utav	bilderböcker	där	både	text	

och	bild	analyseras.		
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5.	Teoretisk	utgångspunkt	
Det	 normkritiska	 perspektivet	 kommer	 att	 ligga	 som	 en	 grund	 i	 detta	 arbete.	 Enligt	

Nordenmark	 och	 Rosén	 (2008	 s.	 59-60)	 menas	 ett	 normkritiskt	 perspektiv	 på	 hur	

normprocesser	 skapas	 och	 hur	 de	 sedan	 blir	 ifrågasatta	 om	 vad	 som	 anses	 vara	 det	

normala.	Begreppet	norm	handlar	om	vad	som	är	det	godtagbara	eller	vad	som	ses	som	

normalt	 i	 förhållandet	 till	 den	 sociala	 kontexten	 som	 finns	 i	 samhället.	 Vidare	 skriver	

Nordenmark	 och	 Rosén	 (2008	 s.	 59-60)	 att	 normer	 kan	 skapas	 från	 vissa	

maktförhållanden	där	en	del	människor	anser	sig	ha	makten	att	bestämma	vilka	normer	

som	skall	finnas	i	ett	visst	sammanhang.		

	 	 	 	 	 	 	

Nordenmark	 och	 Rosén	 (2008	 s.	 59-60)	 lyfter	 att	 begreppen	 ”dem	 andra”	 och	 ”dom”	

menar	på	att	 ”de	andra”	och	”dom”	är	personer	som	avviker	 från	den	norm	som	finns	

och	 riskerar	 att	 diskrimineras	 eller	 osynliggöras	 på	 något	 sätt	 då	 de	 avviker	 från	

normen.	De	grupper	som	kan	hamna	i	denna	kategori	är	de	personer	som	har	en	annan	

etnisk	 bakgrund,	 är	 icke-heterosexuella	 samt	 de	 personer	 som	 har	 en	

funktionsnedsättning.	 Nordenmark	 och	 Rosén	 (2008	 s.	 59-60)	 förklarar	 vidare	 att	

motsatsen	till	dessa	begrepp	är	”vi”	alltså	de	personer	som	förhåller	sig	till	normen	som	

finns	 i	 samhället.	 Inom	 förskolan	 och	 skolan	 skapas	 ”vi”	 och	 ”dom”	 omedvetet,	 vilket	

även	gäller	samhället	 i	 stort.	 I	 förskolans	värld	blir	de	barn	som	räknas	 till	 ”de	andra”	

behandlade	på	ett	annat	sätt	jämfört	med	de	andra	barnen.	Enligt	Nordenmark	&	Rodén	

(2008,	 s.	 60)	 vill	 vi	människor	 oftast	 inte	 se	 vilka	 grupper	 som	 blir	missgynnade	 och	

vilka	 grupper	 som	 blir	 privilegierade.	 Med	 att	 vara	 privilegierad	 handlar	 om	 att	 de	

personer	som	hör	till	normgruppen	enkelt	kan	kommunicera	med	andra	människor,	kan	

förvänta	sig	att	bli	bemött	på	ett	bra	sätt	och	inte	vara	rädd	att	behöva	dölja	vissa	delar	

av	 sitt	 liv	 på	 grund	 av	 rädsla	 för	 att	 få	 negativa	 reaktioner	 (Nordenmark	 och	 Rosén,	

2008,	s.	59-60).	Även	Thorston-	Ed	(2003,	s.74-75)	tar	upp	att	etnicitet	har	en	symbolisk	

konstruktion	 av	 en	 känsla	 av	 samhörighet	 och	 en	 “vi”	 känsla	 som	 är	 baserad	 på	 en	

tillhörighet	till	samma	kultur.	En	grupp	som	känner	en	sådan	“vi”	känsla	skapar	gränser	

mellan	sig	och	andra	kulturer.	Människor	som	har	en	gemensam	kultur	skapar	positiva	

attityder	till	sin	kultur	och	värderar	den	högre	än	andras	och	på	grund	av	detta	skapas	

en	vi	och	dom	känsla	(Torstenson-Ed,	2003,	s.	74-75).	
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”Man	 behöver	 inte	 ha	 haft	 som	 avsikt	 att	 diskriminera…	men	 även	

om	man	 inte	 har	 haft	 den	 avsikten	 så	 grundar	 sig	 beteendet	 ofta	 i	

fördomar,	 medvetna	 eller	 omedvetna,	 att	 man	 kategoriserar	

människor	utifrån	etnisk	tillhörighet:	sen	behöver	man	inte	vara	en	

ond	person	för	det”	(Nordenmark	&	Rosén	2008,	s.	56).		

	

Citatet	 som	 kommer	 från	 Nordenmark	 &	 Rosén	 (2008	 s.	 56)	 handlar	 om	 hur	

diskriminering	 och	 vissa	 kränkningar	 som	 oftast	 sker	är	 omedvetna	 och	 att	 avsikten	

med	dem	kommer	från	de	föreställningarna	som	finns	om	”den	andre”.	

	

Jamstallt.se	är	en	hemsida	som	erbjuder	utbildningar	om	 jämställdhet	och	normkritik,	

till	 bland	 annat	 förskolor	 och	 skolar.	 Jamstallt.se	 (2015-11-18)	 lyfter	 upp	 skolverkets	

rapport	Diskriminerad,	trakasserad,	kränkt?	som	kom	ut	2009.	Rapportens	syfte	var	att	

motverka	diskriminering,	trakasserier	och	kränkningar	och	ville	därmed	visa	vikten	av	

att	 gå	 ifrån	en	 toleranspedagogik	 till	 en	normkritisk	pedagogik.	Vidare	 tar	 Jamstallt.se	

(2015-11-18)	upp	att	med	en	normkritisk	pedagogik	går	det	att	på	ett	effektivare	sätt	

kunna	arbeta	med	alla	diskrimineringsgrunderna.	Jamstallt.se	(2015-11-18)	lyfter	även	

upp	 vikten	 som	 pedagog	 att	 kunna	 se	 sin	 egen	 roll	 när	 det	 kommer	 till	 normkritisk	

pedagogik.	Pedagogen	skall	kritiskt	kunna	granska	vilka	normer	som	väljs	att	förmedla	

till	 eleverna/barnen	 samt	 att	 pedagogen	 måste	 själv	 kunna	 förhålla	 sig	 till	 de	 olika	

normerna	om	kön,	könsuttryck,	etnicitet,	sexualitet,	religion,	klass	och	funktionalitet.		

	

Jamställt.se	(2015-11-18)	skriver	att	en	viktig	del	i	den	normkritiska	pedagogiken	är	att	

göra	barnen	och	eleverna	delaktiga	i	arbetet	och	låta	dem	diskutera	kring	olika	normer	

för	 att	 även	 barnen	 ska	 kunna	 förhålla	 sig	 kritiskt	 och	 se	 flera	möjligheter,	men	 även	

kunna	ge	varandra	fler	möjligheter.	Jamstalld.se	(2015-11-18)	tar	vidare	upp	att	genom	

en	normkritisk	pedagogik	går	det	att	förebygga	diskriminering,	kränkningar	och	istället	

kunna	 förbättra	 barnens	 självkänsla.	 Om	 barnen	 får	 en	 bättre	 självkänsla	 bidrar	 det	

även	till	att	deras	inlärningsförmåga,	motivation	samt	betyg	ökar.		
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6.	Metod	
I	metoden	kommer	vi	gå	igenom	avgränsningar	och	urvalet,	vi	kommer	även	presentera	

vilka	 analysmodeller	 vi	 har	 använt	oss	utav	 i	 vår	 studie.	 Etiska	 aspekter,	 validitet	 och	

reliabilitet	kommer	även	att	lyftas	fram	och	förklaras.	

6.1.	Arbetsfördelning	
Vi	har	under	arbetets	gång	delat	upp	arbetet	mellan	oss	genom	att	vissa	delar	har	vi	haft	

ett	huvudansvar	för.	Resterande	stycken	har	vi	skrivit	tillsammans	och	vi	har	även	gått	

igenom	varandras	huvudområden	under	arbetets	gång.	

	

Rebecca	 har	 haft	 huvudansvaret	 för	 avsnitt:	 2.2	 Barnlitteratur,	 2.3	 Bilderbok,	 3.3	

Barnlitteraturens	historia,	3.4	Bilderbokens	historia,	3.5	Barnlitteratur,	pedagoger,	barn	

&	förskola,	4.2	Barnlitteratur	påverkar	barn	samt	layouten	på	arbetet.	

	

Rebecca	 har	 analyserat	 bilderböckerna:	 ”Rock-Jimmy”,	 ”Fred	 får	 fullträff”,	 ”Prinsessan	

Victoria”	och	”En	regnig	dag”.	

	

Josefin	 har	 haft	 huvudansvaret	 för	 avsnitt:	 2.1	 Etnicitet,	 3.1	 Kortfattad	 historia	 om	

invandrare	 i	 Sverige,	 3.2	 Normkritiskt	 perspektiv,	 4.3	 Invandrare	 och	 flyktingar	 i	

bilderböckerna,	4.4	”Vi”	och	”dom”.	

	

Josefin	har	analyserat	bilderböckerna:	 ”Ruben”,	 ”Sailor	blir	sjuk”,	 ”Den	 lille	pojken	och	

lejonet”,	 ”Månkan	 och	 jag	 har	 en	 hemlighet”,	 ”Sovdags	 för	 Lydia”	 och	 ”Melvin	 möter	

Vildis	och	Tildis”.	

6.2.	Avgränsningar	
Avgränsningarna	 vi	 har	 gjort	 är	 att	 välja	 bilderböcker	 som	 är	 utgivna	 i	 Sverige	 samt	

skrivna	på	svenska	och	som	inte	är	översatta	från	något	annat	språk.	Vi	har	även	valt	att	

studera	böcker	 från	 åren	1994	och	2014.	Vi	 valde	dessa	 år	 då	 vi	 hoppas	 kunna	 se	på	

skillnader	i	bilderböckerna	och	därför	valde	vi	böcker	med	ett	stort	tidspann	mellan	sig	

på	tjugo	år.	Vi	valde	att	utgå	ifrån	2014	för	att	kunna	analysera	de	nyaste	bilderböckerna	

och	därför	blev	även	1994	valt	då	vi	ansåg	att	tjugo	år	tillbaka	möjligtvis	skulle	kunna	
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visa	 på	 skillnader	 från	 de	 bilderböcker	 som	 är	 skrivna	 år	 2014.	 Vi	 kommer	 även	 att	

fokusera	på	begreppet	etnicitet	och	inte	använda	begreppet	mångkultur,	då	mångkultur	

handlar	 om	 flera	 olika	 kulturer	 medan	 etnicitet	 behandlar	 personers	 ursprung	 och	

utseende.	 Eftersom	 vi	 är	 tvungna	 att	 begränsa	 oss	 i	 vår	 studie	 och	 känner	 därav	 att	

begreppet	etnicitet	är	mer	relevant	att	ha	med.		

	

Vi	 har	 valt	 att	 använda	 oss	 utav	 bilderböcker	 eftersom	 vi	 är	 intresserade	 att	 studera	

både	text	och	bild,	vilket	finns	i	bilderböcker.	Vi	kommer	att	avgränsa	oss	till	att	enbart	

titta	på	 förstaupplagor	på	böckerna	 för	att	 få	en	 tidsenlig	uppfattning	samt	att	 i	andra	

upplagor	kan	förändringar	har	skett.	Vi	har	valt	att	inte	använda	oss	utav	bilderböcker	

där	 leksaker	 eller	 djur	 har	 huvudrollen	 i	 boken	 för	 att	 kunna	 avgränsa	 området.	 Vi	

kommer	 inte	att	 använda	oss	av	 småbarnsböcker	 som	exempelvis	pekböcker	och	ABC	

böcker	eller	liknande	som	är	till	för	de	allra	yngsta	barnen.	

	

Vi	valde	att	använda	oss	utav	Uppsala	Stadsbiblioteks	utbud	av	bilderböcker.	Vi	valde	att	

avgränsa	oss	till	att	endast	använda	oss	utav	Uppsala	Stadsbibliotek	då	de	har	möjlighet	

att	ge	ut	äldre	bilderböcker	som	hemlån,	vilket	några	andra	bibliotek	inte	erbjöd.	Vi	tror	

att	 Stadsbiblioteket	 har	 ett	 relativt	 brett	 utbud	 när	 det	 kommer	 till	 bilderböcker,	 då	

Uppsala	är	en	storstad	med	många	invånare	känns	det	som	att	Stadsbiblioteket	borde	ha	

ett	utbud	av	bilderböcker	som	passar	till	mångfalden.	Uppsala	Stadsbibliotek	är	även	ett	

bibliotek	som	vi	lätt	har	tillgång	till	i	och	med	att	vi	studerar	samt	bor	i	Uppsala.	

6.3	Urval	av	empiriskt	material	
Målsättningen	med	urvalet	var	att	hitta	tio	bilderböcker	från	1994	samt	tio	bilderböcker	

från	 2014	 att	 analysera.	 Att	 kunna	 analysera	 tjugo	 bilderböcker	 var	 något	 vi	 ansåg	

rimligt	att	hinna	med	under	arbetets	gång	samt	att	vi	kände	att	detta	 skulle	kunna	ge	

någon	form	utav	resultat.		

	

När	vi	skulle	välja	ut	det	empiriska	materialet	som	skulle	användas	valde	vi	att	ta	hjälp	

av	barnbibliotekarierna	från	Uppsala	Stadsbibliotek.	Utifrån	egna	erfarenheter	anser	vi	

att	 de	 besitter	 mycket	 kunskap	 om	 bilderböcker	 och	 är	 väl	 insatta	 i	 området	 kring	

barnböcker.	Vi	bad	dem	hjälpa	oss	och	ta	reda	på	vilka	bilderböcker	som	hade	givits	ut	

år	 1994,	 då	 detta	 var	 ett	 utav	 åren	 vi	 valt	 till	 studien.	 Vi	 fick	 en	 lista	 med	 alla	
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bilderböcker	 som	 utgivits	 1994	 som	 fanns	 tillgängliga	 för	 Uppsala	 Stadsbibliotek.	

Eftersom	vi	skulle	titta	på	svenska	bilderböcker	som	inte	var	översättningar	samt	att	det	

skulle	vara	första	upplagor	fick	vi	hjälp	utav	bibliotekarie	att	ta	bort	dessa	bilderböcker	

från	listan	som	inte	uppfyllde	våra	kriterier	utifrån	avgränsningarna	vi	har	gjort.	Antalet	

bilderböcker	som	blev	aktuella	för	oss	minskade	därmed	markant.	Vi	fick	fram	ett	20-tal	

bilderböcker	som	var	skrivna	1994	och	uppfyllde	våra	kriterier	utifrån	avgränsningarna.	

Vi	tillbringade	mycket	tid	med	att	gå	igenom	dessa	bilderböcker	för	att	kunna	välja	ut	tio	

exemplar	 att	 analysera.	 Det	 vi	 blev	 medvetna	 om	 var	 att	 i	 dessa	 bilderböcker	

synliggjordes	 inte	olika	etniciteter,	 utan	det	 var	oftast	 enbart	 en	etnicitet	 som	visades	

upp	och	denna	etnicitet	 var	 troligtvis	den	 svenska.	Utifrån	detta	 fick	vi	 ta	bort	nästan	

alla	bilderböcker	och	det	blev	därmed	endast	 fyra	bilderböcker	kvar	som	belyste	olika	

etniciteter.			

	

När	vi	valde	ut	vilka	bilderböcker	som	vi	skulle	analysera	från	2014	utgick	vi	på	samma	

sätt	 som	med	bilderböckerna	 från	1994	 för	 att	 resultatet	 skulle	 bli	 jämförbart	 utifrån	

urval	 och	 avgränsningar.	 Bilderböckerna	 som	 blev	 kvar	 var	 de	 som	 uppfyllde	 våra	

avgränsningar	samt	de	som	fanns	tillgängliga	för	oss	att	låna.	Efter	att	vi	hade	valt	bort	

de	böcker	som	inte	visade	på	olika	etniciteter	hade	vi	nu	kvar	ett	tjugotal	bilderböcker	

kvar,	av	dessa	tjugo	bilderböcker	valdes	sedan	sex	bilderböcker	ut	som	vi	ansåg	visade	

olika	etniciteter	tydligast.	Vi	valde	att	bara	välja	ut	sex	bilderböcker	till	vår	analys	då	vi	

fick	fram	lite	material	från	1994.	Det	kändes	som	att	det	inte	skulle	kunna	gå	att	göra	en	

rättvis	 jämförelse	 om	 det	 var	mycket	 fler	 böcker	 från	 2014.	 Samtidigt	 ville	 vi	 ha	 fler	

bilderböcker	att	analysera	och	därmed	valde	vi	att	ta	sex	böcker	från	2014	samt	de	fyra	

bilderböcker	 från	1994.	Dessa	 tio	bilderböcker	blev	det	 empiriska	materialet	 vi	 sedan	

kommer	att	analysera.		

	

Vi	 har	 under	 arbetets	 gång	 analyserat	 ungefär	 ett	 femtiotal	 bilderböcker	 på	 ett	

övergripande	sätt	under	vår	insamling	av	det	empiriska	materialet	för	att	kunna	välja	ut	

vilka	bilderböcker	som	var	lämpade	för	oss	att	analysera	på	djupet.		

6.4.	Innehållsanalys	
I	vår	studie	av	bilderböckerna	har	syftet	varit	att	undersöka	hur	etnicitet	avspeglas	i	text	

och	bild.	Vi	kommer	även	att	undersöka	hur	etnicitet	har	valts	att	framställas	utifrån	de	
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valda	böckerna.	Vi	har	därav	använt	oss	utav	en	kvalitativ	 innehållsanalys,	eftersom	vi	

anser	att	det	är	en	metod	som	är	väl	lämpad	att	använda	sig	utav	med	tanke	på	vårt	syfte	

med	studien.	En	kvalitativ	innehållsanalys	går	djupare	in	i	texterna	och	analyserar	dem	

på	djupet.			

	

Denscombe	 (2000,	 s.	 199-200)	 förklarar	 att	 en	 kvalitativ	 innehållsanalys	 av	 texter	

innebär	att	kunna	se	författarens	dolda	budskap	och	därav	kunna	hitta	de	värderingar	

som	finns	i	text	och	bild.	Denscombe	(2000,	s	199-	200)	menar	på	att	genom	en	analys	

kan	 det	 positiva	 och	 negativa	 aspekterna	 i	 texterna	 visas.	 Vidare	 skriver	 Denscombe	

(2000,	s.	199)	att	pedagoger	använder	innehållsanalys	för	att	studera	barnlitteraturens	

innehåll.	Bergström	&	Boréus	(2000,	s.	44)	beskriver	termen	innehållsanalys	som	något	

som	 används	 om	 analyser	 där	 det	 sker	 en	 kvantifiering,	 vilket	 menar	 på	 att	 det	 kan	

räkna	eller	mäta	vissa	 företeelser	 i	 texter.	 Samtidigt	 tar	Bergström	&	Boréus	 (2000,	 s.	

45)	 upp	 att	 en	 kvalitativ	 innehållsanalys	 syftar	 ibland	 på	 textanalyser	 där	 ingenting	

räknas	 eller	 mäts.	 Utan	 det	 är	 mer	 komplicerade	 tolkningar	 som	 behövs	 genomföras	

(Bergström	&	Boréus,	2000,	s.	45).		

	

Stukát	(2005,	s.	32)	menar	på	att	 i	en	kvalitativ	studie	är	det	viktigt	att	 finna	mönster,	

uppfattningar	eller	variationer	i	det	som	undersöks.	Stukát	(2000,	s.	53)	menar	även	på	

att	 i	 en	 kvalitativ	 innehållsanalys	 granskas	 texterna	 djupgående.	 En	 kvantitativ	 studie	

handlar	istället	om	att	visa	på	hur	vanliga	dessa	mönster,	uppfattningar	eller	variationer	

är	(Stukát,	2005,	s.	62).	En	annan	definition	som	Furudal	&	Svedjedal	(1997,	s.	32)	gör	

handlar	 kvantitativ	 innehållsanalys	 om	 att	 göra	 statistiska	 sammanställningar	 av	

utvalda	delar	i	en	text	som	går	att	räkna,	vilket	innebär	att	man	tittar	på	det	omedelbart	

tillgängliga.	De	nackdelar	som	kan	finnas	i	en	kvalitativ	innehållsanalys	är	att	resultaten	

inte	blir	generaliserbara.	Dock	går	det	att	jämföra	sin	studie	till	fall	som	liknar	sitt	och	på	

det	sättet	få	någon	typ	av	relaterbarhet	(Stukát,	2005,	s.	32).	

	

Enligt	 Furuland	 &	 Svedjedal	 (1997,	 s.	 32)	 är	 en	 kvalitativ	 innehållsanalys	 något	 som	

innebär	att	längre	texter	och	verk	analyseras	till	kortare	sammanfattningar.	I	likhet	med	

Descombe	 (2000)	 menar	 Furuland	 &	 Svedjedal	 (1997,	 s.	 32)	 att	 en	 kvalitativ	

innehållsanalys	vill	få	fram	det	dolda	och	direkta	budskapet	som	finns	i	texten.	Termen	

kvalitativ	 innehållsanalys	 får	 olika	 meningar	 mellan	 olika	 författare.	 Vi	 har	 valt	 att	
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fokusera	 på	 definitionen	 som	 Denscombe(2000),	 Furuland	 &	 Svedjedal	 (1997)	 och	

Stukát	(2005)	använder	sig	utav	i	sina	texter.	Eftersom	vi	anser	att	deras	definition	av	

kvalitativ	 innehållsanalys	 är	 mest	 lämpad	 till	 vår	 studie.	 En	 textanalys	 används	 när	

något	ska	analyseras	och	undersökas	i	en	text	som	består	av	flera	olika	delar	(Bergström	

&	Boréus,	2005,	 s.	 18).	Bergström	&	Boréus	 (2005,	 s.	 18)	 skriver	vidare	 att	 forskaren	

behöver	ha	en	grundläggande	förståelse	om	hur	texter	ska	betraktas	vid	en	textanalys.	

Textanalys	 handlar	 vanligtvis	 om	 djupare	 teoretiska	 granskningar	 medan	

innehållsanalys	 handlar	 om	 att	 kvantifiera	 något	 (Stukát,	 2005,	 s.	 53.)	 Men	 som	 vi	

tidigare	 tagit	 upp	 finns	 det	 andra	 synsätt	 på	 innehållsanalys	 med	 en	 kvalitativ	

ingångspunkt,	vilket	även	Stukát	(2005)	lyfter	fram.	

6.5.	Analysmodell	
Vi	 blev	 inspirerade	 utav	 Nikolajevas	 bok	 “barnbokens	 byggklossar”	 från	 2004	 samt	

hennes	bok	“bilderbokens	pusselbitar”	 från	2000,	 i	vilka	hon	går	 igenom	vissa	attribut	

som	finns	med	i	bilderböcker.	Inspirationen	till	att	använda	oss	utav	Nikolajevas	böcker	

har	vi	hämtat	genom	att	under	utbildningens	gång	har	vi	arbetat	med	dessa.	Med	dessa	

attribut	i	åtanke	har	vi	skapat	en	analysmodell	som	innehåller	kategorierna:	Tema	och	

motiv,	 personskildringar,	 tid	och	miljö	 samt	 text	och	bild.	Utifrån	vårt	 syfte	hoppas	vi	

med	hjälp	av	dessa	kategorier	kunna	besvara	våra	frågeställningar	vi	har	om	hur	olika	

etniciteter	skildras	i	bilderböckerna.	

6.5.1.	Tema	och	motiv	
Nikolajeva	 (2004,	 s.	 66-67)	 skriver	 om	 att	 ett	 motiv	 är	 ett	 återkommande	mönster	 i	

historien	 och	 att	 huvudmotiv	 även	 kan	 kallas	 bokens	 tema.	 Barnböckers	 motiv	 och	

teman	 kan	 antingen	 vara	 explicit	 eller	 implicit,	 det	 vill	 säga	 öppet	 och	 klart	 eller	

underförstått	och	dolt.	I	och	med	detta	kommer	vi	i	analysen	att	titta	på	vad	för	tema	och	

motiv	bilderboken	har.	

6.5.2.	Tid	och	miljö	
Handlingens	 tid	 och	 plats	 är	 två	 viktiga	 komponenter	 i	 en	 barnbok	 och	 miljön	 kan	

antingen	 vara	 en	 central	 del	 utav	 handlingen	 eller	 enbart	 vara	 en	 bakgrund	 till	

berättelsen	 i	 barnboken	 skriver	Nikolajeva	 (2004,	 s.	 70-71).	Med	 tid	 och	miljö	menar	

Nikolajeva	(2004,	s.	70-71)	detsamma	som	engelskans	”setting”	då	hon	inte	anser	att	det	
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finns	 någon	 annan	bra	 översättning.	 I	 och	med	detta	 får	 ordet	miljö	 betydelsen	 ”	 den	

plats	 och	 tid	 där	 historiens	 händelse	 utspelar	 sig”.	 I	 analysen	 kommer	 därav	 tid	 och	

miljö	att	analyseras	för	att	se	hur	bilderböckerna	skildrar	detta.	

6.5.3.	Personskildringar	
Nikolajeva	 (2004,	 s.	 86)	 skriver	 att	 karaktärerna	 är	 de	 om	 utför	 handlingarna	 i	

berättelsen	samt	att	karaktärerna	kan	visas	som	representanter	 för	sin	 tid	och	de	kan	

även	påverka	barn	genom	att	fungera	som	förmedlare	av	vissa	ideologier.	Vidare	skriver	

Nikolajeva	(2000,	s.	140)	att	i	personskildringar	i	bilderböcker	är	det	främst	bilden	som	

används	eftersom	en	bild	kan	förmedla	mer	information	om	en	person	än	texten.	Texten	

och	bilden	kan	även	komplettera	varandra	när	det	kommer	till	hur	personerna	skildras	i	

bilderböckerna.	Bilderboken	kan	med	bilder	 visa	bipersoner	 i	 handlingen	utan	att	det	

nämns	i	texten	och	detta	bidrar	till	att	berättelsen	får	ett	större	djup.	Bipersonerna	kan	

hjälpa	 till	 att	 skapa	 en	 tydlig	 olikhet	 till	 huvudpersonen.	 Bipersonerna	 behöver	 inte	

alltid	 förekomma	 i	 bilden	 utan	 endast	 i	 texten	 (Nikolajeva,	 2000,	 s.	 140).	 I	 vår	 analys	

kommer	 vi	 att	 titta	 på	 hur	 huvudpersoner,	 bipersoner	 samt	 andra	 förekommande	

personer	skildras	i	bilderböcker	med	tanke	på	deras	etniska	bakgrund.	När	vi	tittar	på	

personskildringen	kommer	vi	att	utgå	från	hur	personernas	egenskaper	har	skrivits	till	i	

bilderboken.	 Vi	 kommer	 även	 att	 titta	 på	 hur	 karaktärernas	 utseende	 gestaltas	 i	

bilderböckerna.	

6.5.4.	Text	och	bild	
Nikolajeva	 (2000,	 s.	 17)	 skriver	 om	 hur	 text	 och	 bild	 samspelar	 på	 flera	 olika	 sätt	 i	

böcker.	Detta	kan	visa	sig	i	att	texten	och	bilderna	kan	komplettera	varandra,	bilden	kan	

behövas	som	en	 förklaring	 till	 texten,	bild	och	 text	kan	upprepa	varandra	samt	bilden	

kan	ge	en	förstärkning	till	 texten.	Med	detta	i	åtanke	kommer	vi	att	titta	på	hur	texten	

och	bilden	samspelar	i	bilderböckerna.	

6.6.	Validitet	&	reliabilitet	
Validitet	 och	 reliabilitet	 är	 begrepp	 som	 handlar	 om	 studiens	 giltighet.	 Bergström	 &	

Boréus	(2005,	s.	34)	skriver	att	validitet	innebär	hur	studien	verkligen	lyckats	besvara	

de	frågor	som	var	tänkta	att	bli	besvarade.	Bell	(2006,	s.	117)	framhåller	att	reliabilitet	

eller	 tillförlitligheten	 är	 ett	 mått	 på	 i	 vilken	 utsträckning	 ett	 instrument	 eller	



 
 

29 

tillvägagångssätt	 ger	 samma	 resultat	 vid	 olika	 tillfällen	 under	 i	 övrigt	 lika	

omständigheter.	Bell	(2006,	s.	118)	lyfter	fram	att	vid	kortare	projekt	som	inte	handlar	

om	att	mäta	eller	testa	något	på	ett	strikt	sätt	behövs	inte	begreppet	validitet	förklaras	

på	 ett	 djupare	plan	med	 tanke	på	de	 teoretiska	 aspekterna.	Detta	 eftersom	begreppet	

validitet	 är	 komplext	 och	 har	 en	 vag	 definition	 som	 påvisar	 vad	 validitet	 egentligen	

innebär	(Bell,	2006,	s.	117).	Bell	(2006,	s.	118)	lyfter	även	fram	att	om	en	fråga	inte	är	

reliabel	saknar	den	också	validitet.	Men	bara	för	att	reliabiliteten	är	hög	betyder	inte	det	

att	validiteten	är	hög.	

	

Vår	studie	uppfyller	inte	reliabilitetskravet	eftersom	tillförlitligheten	inte	blir	hög.	Detta	

på	grund	av	att	när	andra	genomför	en	liknande	studie	kan	de	få	ett	annat	resultat.	Detta	

eftersom	andra	kan	använt	 sig	utav	andra	utbud	av	bilderböcker	 från	andra	bibliotek,	

samt	 att	 en	 annan	 form	 av	 analysmodell	 har	 används	 vid	 analyserandet	 av	

bilderböckerna	 vilket	 kan	 leda	 till	 ett	 annat	 resultat.	 Vår	 studie	 visar	 på	 en	 viss	 form	

utav	validitet	eftersom	studien	kan	svara	på	 frågorna	utifrån	de	valda	bilderböckerna,	

dock	 kan	 studien	 inte	 ge	 något	 slutgiltigt	 svar	 på	 frågorna	 eftersom	 materialet	 som	

användes	var	otillräckligt.			

6.7.	Etiska	aspekter	
Det	 finns	 forskningsetiska	 principer	 som	 behöver	 tas	 i	 beaktning.	 Dessa	 brukar	

konkretiseras	 i	 fyra	 huvudkrav	 som	 kallas	 informationskravet,	 samtyckeskravet,	

konfidentialitetskravet	 och	 nyttjandekravet	 (Vetenskapsrådet,	 2002,	 s.	 6).	

Informationskravet	betyder	att	forskaren	ska	informera	de	av	forskningen	berörda	om	

den	 aktuella	 forskningens	 syfte.	 (Vetenskapsrådet,	 2002,	 s.	 6).	 Samtyckeskravet	 är	 att	

deltagare	 i	 en	 undersökning	 har	 rätt	 att	 själva	 bestämma	 över	 sin	

medverkan.(Vetenskapsrådet,	2002,	 s.	9).	Konfidentialitetskravet	 innebär	att	uppgifter	

om	 alla	 personer	 i	 en	 undersökning	 ska	 ges	 största	 möjliga	 konfidentalitet	 och	

personuppgifter	 ska	 förvaras	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 obehöriga	 inte	 kan	 ta	 del	 av	 dem.	

(Vetenskapsrådet,	 2002,	 s.	 12).	 Nyttjandekravet	 betyder	 att	 uppgifter	 insamlade	 om	

enskilda	personer	får	endast	användas	för	forskningsändamål.	(Vetenskapsrådet,	2002,	

s.	14).	
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Eftersom	 vår	 studie	 inte	 kommer	 att	 involvera	 personer	 i	 och	 med	 att	 vi	 analyserar	

bilderböcker,	 behöver	 inte	 vi	 ta	 ställning	 till	 de	 etiska	 forskningsprinciperna	 som	 vi	 i	

annat	fall	hade	varit	tvungna	att	ta	ställning	till.	Om	vi	hade	valt	andra	metoder	i	arbetet	

som	 exempelvis	 intervju,	 enkät,	 observation	 eller	 något	 liknande	 hade	 de	 etiska	

aspekterna	 fått	 en	 större	 betydelse	 för	 hur	 arbetet	 varit	 utformat.	 En	 mer	 ingående	

reflektion	 kring	 de	 forskningsetiska	 principerna	 hade	 gjorts	 för	 att	 se	 till	 att	 dessa	

efterföljdes	och	att	arbetet	var	etiskt.	
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7.	Resultat	
Här	kommer	resultaten	av	analyserna	av	bilderböckerna.	Vi	kommer	att	först	gå	igenom	

resultatet	 enskilt	 för	 att	 sedan	 göra	 en	 sammanställning	 av	 alla	 analyser	 i	 en	 löpande	

text.	

7.1.	Bilderböcker	från	1994	

7.1.1.	Rock-Jimmy	(1994)	
Författare:	Lasse	Anrell	

Illustratör:	Mati	Lepp	

Förlag:	Bonnier	Carlsen		

	

Jimmy	 är	 en	 pojke	 som	 gillar	musik	 och	 även	 hans	 pappa	 gör	 det,	 de	 går	 på	 konsert	

tillsammans	och	pappan	köper	en	elgitarr	som	Jimmy	gärna	vill	hålla	i.	Jimmy	och	Linda	

spelar	musik	 tillsammans	 och	 de	 får	 snart	 sällskap	 av	Kurre,	Otto	 och	 även	 Julia	 som	

bråkade	med	Jimmy	för	någon	dag	sedan.	De	startar	ett	band	och	döper	sig	till	Rox	5	och	

de	ska	anordna	en	konsert.	Jimmy	är	nervös	inför	konserten	men	det	är	även	resten	av	

gänget.	Konserten	går	bra	och	publiken	applåderar	till	dem	alla.	Nu	ska	de	börja	lära	sig	

nya	låtar.	

	

Tema	och	Motiv	

De	 teman	 och	motiv	 som	 synliggörs	 i	 boken	 är	 vänskap,	 att	 säga	 förlåt,	missförstånd,	

orättvisor	samt	musik.	

	

Tid	och	Miljö	

Det	 syns	 både	 i	 hur	 texten	 är	 skriven	 samt	 hur	 bilderna	 är	 utformade	 att	 denna	

bilderbok	är	skriven	1994	och	att	även	handlingen	utspelar	sig	runt	den	tidpunkten.	Det	

som	skulle	kunna	visa	på	att	boken	är	skriven	från	90-talet,	är	hur	de	benämner	tavlan	i	

klassrummet	som	den	svarta	tavlan	samt	att	de	använder	kritor.	Handlingen	utspelar	sig	

i	hemmet	samt	 i	en	skolmiljö	som	är	 fritids,	där	de	både	är	ute	på	gården	samt	 inne	 i	

lokalerna	när	de	tränar	på	musiken.	
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Personskildringar	

Jimmy	är	huvudpersonen	 i	berättelsen	och	han	är	en	pojke	som	gillar	rock	och	musik.	

Han	 har	 mörk	 hy	 och	 lite	 svart	 krulligt	 hår.	 Jimmys	 mamma	 har	 inte	 en	 sådan	

framträdande	roll	i	berättelsen,	hon	ses	stå	i	köket	och	laga	mat	samt	hjälper	Jimmy	att	

låna	pappas	gitarr	i	smyg.	Hon	är	mörkare	än	Jimmy	och	hon	har	svart	hår	uppsatt	i	knut	

på	huvudet	med	några	 flätor	hängandes	ner.	 Jimmys	pappa	gillar	 även	han	musik	och	

han	 är	 ljushyad	 med	 brunt	 hår.	 Jimmys	 bror	 Danne	 har	 samma	 hudfärg	 som	 Jimmy.	

Linda	är	Jimmys	vän	och	hon	bor	 i	 Jimmys	husbyggnad.	Hon	delar	Jimmys	intresse	för	

rock	och	hon	är	blond	och	ljushyad.	Kurre	beskrivs	i	boken	som	den	nya	fritidskillen	och	

han	spelar	trummor	i	bandet.	Han	har	ljus	hy	och	lite	brun	rött	hår.	Otto	är	den	person	

som	spelar	basen	i	bandet,	han	är	brunhårig	med	ljus	hy.	Julia	är	en	tjej	som	har	blont	

hår	och	ljus	hy.	Julia	var	tjejen	som	bråkade	med	Jimmy	i	början	så	att	Jimmy	blev	ledsen	

men	hon	fick	i	slutändan	vara	med	i	bandet	och	sjunga.	

	

Folkmassor	finns	det	flera	gånger	avbildade	i	boken	och	vad	det	går	att	utläsa	där	är	att	

personerna	 som	 visas	 upp	 är	 väldigt	 lika	 varandra.	 Det	 som	 skiljer	 dem	 åt	 är	 olika	

hårfärger	eller	att	det	är	killar	eller	tjejer.	Alla	som	står	i	folkmassorna	har	ljus	hy.	

	

Text	och	Bild	

Texten	 och	 bilderna	 fungerar	 bra	 ihop	 eftersom	de	 kompletterar	 varandra.	Det	 skulle	

inte	 gå	 att	 förstå	 handlingen	med	bara	 bilderna	 utan	 texten	 behövs	 där	 för	 att	 kunna	

förstå	allt.	Bilderna	hjälper	texten	att	få	ett	djup	i	sig	genom	att	förmedla	det	som	står	i	

texten.	

7.1.2.	Ruben	(1994)	
Författare:	Viveca	Lärn.	

Illustratör:	Olof	Landström	

Förlag:	Rabén	&	Sjögren	

	

Boken	 handlar	 om	 Ruben	 en	 118	 årig	 skojig	 gubbe	 som	 ska	 åka	 på	 charter	 resa	 till	

Spanien	 tillsammans	 med	 sin	 fru	 Hosianna.	 På	 flygplatsen	 träffar	 de	 på	 familjen	

Sandorm.	Under	resan	blir	Ruben	och	Johannes	den	yngsta	familjemedlemmen	i	familjen	
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Sandorm	 vänner.	 Boken	 slutar	 med	 att	 en	 välbekant	 ansikte	 kommer	 och	 hälsar	 på	

familjen	på	Julaftonskvällen.	

	

Tema	och	motiv	

Temat	i	boken	är	att	resa	bort	till	ett	annat	land,	syskonrelationer	och	hur	svenskar	kan	

fira	julafton.	

	

Tid	och	miljö	

Sagan	om	Ruben	ser	ut	och	samspela	med	det	året	som	boken	är	tryckt.	Karaktärerna	på	

bilderna	 är	 klädda	 i	 de	 kläderna	 som	 kan	 vara	 förknippat	 med	 90-talet.	 Handlingen	

utspelar	 sig	 på	 flygplatsen	 i	 Sverige	 och	 Spanien.	 Handlingen	 utspelar	 sig	 även	 i	

flygplanet	samt	när	de	är	 i	Spanien.	 I	 slutet	av	berättelsen	utspelar	sig	på	 julafton	hos	

familjen	Sandorm	som	sitter	i	soffan	och	tittar	på	TV	och	äter	nötter.	Sista	sidan	i	boken	

är	hemma	hos	Ruben	och	hans	fru	Hosianna.			

	

Personskildringar	

Karaktärerna	 i	boken	skildrar	hur	Ruben	och	Hosianna	samt	svenskar	ska	åka	 iväg	till	

Spanien.	Boken	beskriver	 hur	 bakgrundskaraktärerna	på	planet	 på	 väg	 till	 Spanien	 är	

bleka	och	snuviga	svenskar.	Ruben	och	Hosianna	är	två	glada	karaktärer	som	lever	livet.	

Alla	karaktärer	 i	handlingen	är	vita	och	nästan	alla	är	blonda,	det	är	enstaka	personer	

som	är	 brunhåriga.	När	handlingen	utspelar	 sig	 i	 Spanien	 finns	det	 tre	 spanjorer	 som	

spelar	 musik,	 männen	 är	 mörkhåriga	 och	 är	 näst	 intill	 skalliga.	 Familjen	 Sandorm	

beskrivs	som	en	familj	som	kommer	från	ett	villaområde	i	Stockholm.	Familjen	Sandorm	

är	alla	ljushyade	och	har	blont	eller	röd-brunt	hår.	De	etniciteter	som	kan	synliggöras	i	

boken	är	den	spanska	och	den	svenska.	

	

Text	och	bild	

Utan	texten	är	det	svårt	att	förstå	handlingen	eftersom	texten	beskriver	vad	som	sker	på	

bilderna.	Bilderna	är	detaljrika	och	visar	på	händelser	som	inte	nämns	i	texten.	
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7.1.3.	Sailor	blir	sjuk	(1994)	
Författare:	Jockum	Nordström.		

Illustratör:	Jockum	Nordström	

Förlag:	Rabén	&	Sjögren	

	

Boken	handlar	om	att	Sailor	en	dag	blir	sjuk	och	blir	ompysslad	av	sin	hund	Pekka	och	

av	fru	Jackson	som	är	vän	med	Sailor	och	hunden	Pekka.	

	

Tema	och	motiv:	

Huvudtemat	 i	boken	visar	på	hur	det	är	att	bli	sjuk.	De	återkommande	motiven	är	hur	

det	är	att	ta	hand	om	någon	som	är	sjuk	och	boken	visar	på	hjälpsamhet	samt	vänskap.	

	

Tid	och	miljö.	

Boken	utspelar	sig	 i	 flera	olika	miljöer:	hemma	hos	Sailor,	promenaden	mellan	Sailors	

hem	och	vägen	till	apoteket	för	att	hämta	Sailors	medicin.	Det	är	svårt	att	utläsa	genom	

miljön	 vilken	 tid	 berättelsen	 utspelar	 sig	 på,	 dock	 finns	 TV-serien	 Helan	 och	 Halvan	

avbildat	i	boken	vilket	gör	att	berättelsen	eventuellt	skulle	kunna	utspela	sig	runt	60-70-

talet,	eftersom	Helan	och	Halvan	sändes	kring	detta	årtal.	Även	bilderna	i	boken	skildrar	

vissa	 föremål,	 till	 exempel	 grammofon	 och	 LP-skivor	 som	 förekom	 som	 mest	 kring	

denna	tid.	När	handlingen	utspelar	sig	hos	fru	Jackson	kan	det	tolkas	som	att	hon	bor	i	

någon	form	av	förort.	Genom	bilderna	går	det	eventuellt	att	tolka	att	miljön	utspelar	sig	i	

ett	annat	land	än	Sverige.	

	

Personskildringar	

Karaktärerna	i	boken	visar	på	en	bred	mångfald,	där	det	går	att	anta	att	flera	karaktärer	

har	olika	etniska	bakgrunder.	Sailor	och	hans	hund	Pekka	har	en	delad	huvudroll.	Pekka	

är	 en	 hund	 som	 har	 blivit	 framställd	 på	 ett	mänskligt	 sätt.	 Han	 har	 på	 sig	mänskliga	

kläder	och	kan	även	kommunicera	med	andra	människor.	Sailor	är	en	vit	medelålders	

man	med	blått	hår	och	svart	mustasch.	Fru	Jackson	är	en	kraftig	dam	som	är	en	god	vän	

till	Pekka	och	Sailor.	Fru	Jackson	har	mörk	hud	och	svart	krulligt	hår	samt	att	hon	har	en	

biroll	 i	 handlingen	 som	 för	 berättelsen	 vidare.	 När	 Pekka	 ska	 gå	 till	 apoteket	 för	 att	
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hämta	 ut	 Sailors	 medicin	 syns	 på	 gatan	 flera	 karaktärer	 som	 skulle	 kunna	 ha	 olika	

etniciteter.	Ingen	karaktär	är	den	andra	lik.	Karaktärer	som	Pekka	möter	på	under	vägen	

till	apoteket	är	mer	som	bakgrundsfigurer	och	har	inget	med	handlingen	att	göra.	

	

Text	och	bild.	

Texten	i	boken	är	ett	komplement	till	bilderna	för	att	kunna	förstå	handlingen	i	boken.	

Utan	 texten	är	det	svårt	att	 få	det	budskap	som	författaren	vill	 förmedla.	Bilderna	har	

ofta	en	vit	bakgrund	där	föremålen	eller	karaktären	är	i	fokus.	

7.1.4.	Den	lille	pojken	och	lejonet	(1994)	
Författare:	Ulf	Nilsson		

Illustratör:	Anna	Höglund	

Förlag:	Bonnier	Carlsen	

	

Boken	handlar	om	en	pojke	som	alltid	var	ensam	och	blev	retad	av	de	andra	barnen.	De	

andra	barnen	slog	och	puttade	på	honom	varje	gång	de	såg	honom.	När	barnen	retade	

honom	en	dag	sprang	han	och	gömde	sig	bakom	en	buske	där	han	träffar	på	en	liten	mus	

som	ville	bli	pojken	vän.	Men	när	pojken	en	dag	ska	visa	sin	mus	för	byns	lärare	kunde	

inte	läraren	se	musen	som	var	i	pojkens	hand	och	blev	utskälld	av	läraren	för	att	pojken	

inte	kunde	visa	vad	han	hade	i	handen.	Nästa	gång	han	satt	bakom	busken	kom	det	nya	

varelser	 till	 honom	 som	berättade	 att	 de	 frös.	 Pojken	 hjälpte	 varelserna	 att	 bli	 varma	

genom	 att	 de	 fick	 sova	 i	 hans	 varma	 händer.	 När	 ett	 lejon	 kommer	 till	 byn	 ska	 byn	

krigare	 ut	 och	 jaga	 bort	 lejonet	men	 de	 kommer	 snabbt	 tillbak	 när	 de	 upptäcker	 hur	

stort	 lejonet	 var.	 Krigarna	 uppmanar	 att	 alla	 ska	 fly	 från	 byn.	 Men	 Pojken	 väljer	 att	

stanna	kvar	i	byn	och	möta	lejonet,	han	får	hjälp	av	fyra	fantasifigurerna	två	dem	heter	

storskrytan	och	tisslaren.	Dessa	figurer	hjälper	Pojken	att	tämja	lejonet	som	slutar	med	

att	lejonet	blir	pojkens	vän.			

	

Tema	och	motiv	

Temat	 i	 boken	 visar	 på	hur	 en	person	 som	 ses	 som	 liten	 och	 svag	 även	kan	 vara	den	

modiga	 och	 starka.	 Återkommande	 motiv	 är	 ensamhet,	 rädsla,	 mobbning	 och	 även	

önskan	att	få	en	vän.				
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Tid	och	miljö:	

Berättelsen	utspelar	sig	i	en	by	någonstans	i	Afrika.	I	byn	bor	människorna	i	lerhyddor	

med	 halmtak.	 Miljön	 utspelar	 sig	 enbart	 utomhus	 där	 en	 viktig	 plats	 i	 handlingen	

utspelar	 sig	 i	 ett	 buskage,	 där	 pojken	 träffar	 på	 olika	 figurer	 som	 hjälper	 hans	

självkänsla.	 Mötet	 med	 figurerna	 utspelar	 sig	 förmodligen	 i	 hans	 fantasivärld	 då	 det	

enbart	är	han	som	kan	se	dessa	varelser.	

	

Personskildringar:	

I	 Berättelsen	 är	 alla	 karaktärerna	 mörkhyade	 och	 har	 mörkt	 krulligt	 hår.	

Huvudkaraktären	 är	 en	 pojke	 med	 ett	 varmt	 hjärta	 och	 vill	 bara	 hitta	 en	 vän.	

Karaktärerna	 i	 berättelsen	har	 samma	etniska	bakgrund	även	de	 fyra	 fantasifigurerna	

som	hjälper	pojke	att	tämja	lejonet	har	samma	utseende	som	pojken.	Krigarna	i	byn	har	

höftskynken	och	har	en	 fjäderhatt	på	huvudet,	de	bär	på	varsitt	spjut	och	har	även	en	

sköld.	Krigarna	är	antingen	målade	i	ansiktet	eller	att	de	har	en	mask	på	sig.	Varelserna	

som	kommer	till	pojken	när	han	sitter	och	gömmer	sig	 för	de	andra	barnen,	är	väldigt	

fantasifulla.	Figurerna	kan	symbolisera	någon	typ	av	“hemlig	kompis”	som	bidrar	till	att	

pojken	får	en	bättre	självkänsla.	

	

Text	och	bild	

Texten	är	ett	komplement	till	bilderna	och	samspelar	bra	ihop.	Bilden	ger	ett	större	djup	

i	handlingen	tillsammans	med	texten.	

7.2.	Bilderböcker	från	2014	

7.2.1.	Fred	får	fullträff	(2014)	
Författare:	Anton	Bergman		

Illustratör:	Britt	Sternehäll	

Förlag:	Hippo	Bokförlag	

	

Fred	är	en	pojke	som	älskar	 fotboll	och	när	han	en	kväll	råkar	ha	sönder	sin	mammas	

fina	vas	när	han	spelar	fotboll	inne	blir	mamman	arg.	Fred	får	gå	upp	till	sitt	rum	och	väl	

där	inne	börjar	Fred	fantisera	sig	iväg	om	hur	han	är	med	i	ett	fotbollslag	som	ska	spela	

match	i	en	arena.	Fred	får	både	göra	avsparken	och	lyckas	göra	mål.	När	mamman	sedan	
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kommer	in	i	Freds	rum	blir	allt	bra	mellan	dem	igen	och	mamman	säger	att	Fred	kanske	

ska	få	börja	spela	fotboll	i	ett	riktigt	fotbollslag	om	han	vill.	Vilket	han	såklart	vill	göra.	

	

Tema	och	Motiv	

Bokens	huvudtema	är	fotboll,	vilket	även	är	det	genomgripande	motivet	i	boken.	Boken	

tar	även	upp	konflikt	och	hur	den	blir	löst.	

	

Tid	och	Miljö	

Berättelsen	 utspelar	 sig	 i	 Freds	 hem	 samt	 i	 hans	 fantasi	 där	 en	 fotbollsmatch	 går	 av	

stapel	mellan	Barcelona	och	Manchester	City.	Tiden	som	skildras	är	nutiden,	vilket	kan	

utläsas	genom	att	på	bilderna	finns	det	föremål	som	speglar	samtiden.	

	

Personskildringar	

Bokens	huvudkaraktär	är	Fred	och	han	kan	tolkas	att	vara	omkring	6	år.	Han	föreställs	

som	 att	 vara	 snabb	 och	 livlig,	 fantasifull	 samt	 älskar	 fotboll.	 Fred	 har	 mörkt	 och	 lite	

krulligt	 hår	 på	mitten	 av	 huvudet	 och	 framställs	 att	 vara	 lite	mörkare	 i	 huden	 än	 sin	

mamma.	Hans	mamma	är	brunhårig	och	har	lite	ljusare	hy	än	Fred.	Ett	svartvitt	fotografi	

som	förkommer	på	flera	uppslag	i	boken	är	på	en	man	som	möjligtvis	skulle	kunna	vara	

Freds	pappa,	då	mannen	är	lik	Fred	till	utseendet.	

	

Alla	 fotbollspelare	 från	de	båda	 lagen	visar	på	en	bred	etnicitet,	 i	hur	karaktärerna	är	

gestaltade,	 då	 de	 visar	 på	 olikheter.	 Publiken	 som	 sitter	 på	 läktaren	 visar	 även	 de	 på	

olikheter	och	skiljer	sig	från	varandra.	Det	finns	fler	tecken	i	boken	som	visar	på	att	Fred	

eventuellt	har	en	koppling	till	Spanien,	på	grund	av	teckningar	på	den	Spanska	flaggan	

samt	kläder	och	affischer	på	fotbollslaget	Barcelona.	Detta	skulle	även	kunna	tolkas	som	

att	Fred	enbart	gillar	det	spanska	fotbollslaget	Barcelona	och	har	inget	med	hans	etniska	

bakgrund	att	göra.	

	

Text	och	Bild	

Texten	och	bilderna	samspelar	i	berättelsens	gång.	Det	texten	beskriver	syns	på	bilderna	

som	även	är	väldigt	detaljrika.	Det	går	att	utläsa	mer	 från	bilderna	om	föremålen	som	

inte	 nämns	 i	 texten.	 Det	 skulle	 även	 gå	 att	 förstå	 vad	 boken	 handlade	 om	 genom	 att	
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enbart	 titta	på	bilderna.	Dock	ger	bilderna	 tillsammans	med	 texten	ett	 större	djup	 för	

berättelsen.	

7.2.2.	Prinsessan	Victoria	(2014)	
Författare:	Kristina	Murray	Brodin		

Illustratör:	Kajsa	Lind	

Förlag:	Olika	

	

En	flicka	möter	en	kvinna,	Victoria	som	hon	heter	utanför	flickans	hem	på	en	parkbänk.	

Flickan	och	Victoria	utvecklar	en	vänskap	och	flickan	hjälper	Victoria.	Victoria	är	hemlös	

och	det	blir	vinter	och	väldigt	kallt,	flickan	ger	då	både	vantar,	mössa	och	långkalsonger	

till	 Victoria.	 Flickan	 ställer	 även	 upp	 porten	 så	 Victoria	 kan	 smita	 upp	 på	 vinden	 och	

flickan	ger	Victoria	vatten	och	en	handduk	för	att	kunna	tvätta	sig.	Tiden	går	och	flickan	

träffar	inte	Victoria	men	hon	känner	att	hon	har	varit	där.	En	dag	träffar	hon	på	Victoria	

upp	på	vinden	och	ger	henne	en	påse	bullar.	Efter	det	ser	hon	inte	Victoria	mer	och	på	

vinden	luktar	det	numera	nystädat.	Men	en	dag	ser	flickan	att	någon	har	ritat	ett	hjärta	i	

snön	på	parkbänken.	

	

Tema	och	Motiv	

Temat	 i	boken	handlar	om	att	hjälpa	och	att	visa	generositet	samt	vänskap	som	bildas	

mellan	 Flickan	 och	 Victoria.	 Ett	 återkommande	 motiv	 kan	 vara	 att	 visa	 hemlösas	

situation	och	hur	deras	liv	kan	skildras	genom	andras	ögon.	

	

Tid	och	Miljö	

Berättelsen	utspelar	sig	 i	 flickans	hus	som	är	en	 lägenhet	 i	antingen	en	hyresrätt	eller	

bostadsrätt	med	flera	grannar	med	gemensam	vind	och	källare.	Handlingen	utspelar	sig	

även	 utomhus	 vid	 en	 parkbänk	 där	 flickans	 möten	 med	 Victoria	 sker.	 Berättelsen	

utspelas	under	höst	och	vintertid.	

	

Personskildringar	

De	 personer	 som	 skildras	 i	 berättelsen	 är	 flickan,	 hon	 nämns	 inte	 vid	 något	 speciellt	

namn	 men	 Victoria	 säger	 “du	 lilla”	 till	 flickan.	 Flickan	 ser	 ut	 att	 vara	 omkring	 6	 år	

gammal	och	hon	har	mörkt	hår	och	är	mörkhyad.	Flickan	visar	på	en	hjälpsamhet	och	att	
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hon	har	ett	stort	hjärta.	Det	är	 flickan	som	har	huvudrollen	 i	berättelsen.	Sedan	är	det	

Victoria	som	är	hemlös	och	visas	som	att	hon	har	dåliga	 tänder	och	att	hennes	hygien	

även	är	lite	bristfällig.	Victoria	har	en	form	av	brunt	hår	och	är	ljushyad.	Victoria	pratar	

inte	 så	 mycket	 under	 handlingens	 gång	 men	 det	 handlar	 om	 henne	 och	 hon	 intar	

därmed	 en	 huvudroll	 i	 berättelsen.	 	Flickans	 pappa	 är	 med	 som	 en	 bifigur	 till	

berättelsen.	 Han	 är	 precis	 som	 flickan	 mörkhyad	 och	 det	 står	 inget	 som	 beskriver	

honom	 som	 person.	 I	 bilden	 går	 det	 att	 utläsa	 att	 ett	 radband	 hänger	 vid	 fönstret.	

Radband	 används	 inom	 flera	 olika	 religioner	 eller	 kulturer.	 Just	 detta	 radband	 består	

utav	33	 stycken	kulor	och	utseendet	 av	 radbandet	 skulle	möjligtvis	 kunna	 tyda	på	 att	

vara	muslimskt.	 Det	 ligger	 även	 huvudbonader	 vid	 radbandet	 som	 även	 de	möjligtvis	

kan	användas	inom	den	muslimska	kulturen.	Detta	kan	eventuellt	kunna	tolkas	som	att	

flickan	och	pappan	har	en	muslimsk	bakgrund.	

	

Text	och	Bild	

Texten	och	bilden	kompletterar	varandra	väl.	Det	syns	på	bilderna	vad	som	beskrivs	 i	

texten	och	bilderna	 är	 detaljrika.	Utav	bilderna	kan	 även	 själva	handlingen	 förstås	 till	

större	delen.	Det	går	även	att	utläsa	vissa	saker	från	bilderna	som	inte	nämns	i	texten.	

7.2.3.	En	regnig	dag	(2014)	
Författare:	Sanna	Juhlin		

Illustrerat:	Millis	Sarri	

Förlag:	Idus	

	

På	 förskolan	 Jordgubben	 leker	alla	barn	olika	 jobb	men	Victor,	han	vill	 inte	 leka	något	

jobb	så	han	smyger	omkring	och	tittar	på	alla	de	andra	barnen.	Men	det	han	vill	göra	är	

att	 vara	 ute	 och	 hoppa	 i	 alla	 vattenpölarna	 som	 bildas	 nu	 när	 det	 regnar	 så	mycket.	

Victor	 ser	 alla	barnen	ha	kul	när	de	 leker	deras	drömjobb,	 åh	vad	han	önskar	att	han	

kunde	få	vara	ute.	Till	slut	får	Victor	äntligen	hoppa	i	vattenpölarna.	

	

Tema	och	Motiv	

Det	 finns	 två	 tydliga	 teman	 i	 boken,	 där	 det	 ena	 är	 att	 Victor	 vill	 gå	 ut	 och	 plaska	 i	

vattenpölarna	och	det	andra	är	att	alla	barn	på	förskolan	får	 leka	sina	drömyrken	som	

de	vill	arbeta	med	när	de	blir	stora.	
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Tid	och	Miljö	

Handlingen	 utspelar	 sig	 på	 förskolan	 Jordgubben	 en	 dag	 och	 sker	mest	 inomhus	men	

även	utomhus	en	stund.	Boken	är	skriven	2014	och	detta	syns	i	berättelsen	genom	hur	

texten	 är	 skriven	 och	 hur	 bilderna	 är	 gestaltade.	 Inne	 på	 förskolan	 utspelar	 sig	

handlingen	i	flera	olika	rum	som	finns	på	avdelningen,	rummen	som	visas	är	familjerum,	

musikrum,	pysselrum/	ateljé,	i	hallen	och	i	köket.	I	alla	dessa	rum	visar	barnen	på	olika	

yrken	som	de	vill	bli	när	de	blir	stora.	

	

Personskildring	

Victor	som	är	bokens	huvudperson	är	en	ljushyad	pojke	med	brunt	hår.	Han	älskar	regn	

och	 att	 hoppa	 i	 vattenpölar.	 Under	 bokens	 gång	 är	 han	 ledsen	 att	 de	 inte	 är	 ute	 på	

gården.	Han	syns	på	nästan	varje	bild	när	han	smyger	omkring	på	förskolan.	Fröken	har	

rosa	 hår	 och	 mörk	 hy	 och	 är	 förskollärare	 på	 förskolan,	 hon	 är	 mest	 en	

bakgrundskaraktär.	 Det	 finns	 flera	 barn	 på	 förskolan	 som	 beskrivs	 tydligt	 och	 de	 har	

biroller	 i	 handlingen,	 deras	 biroller	 är	 av	 ett	 framträdande	 slag	 som	 för	 handlingen	

framåt.	Maximilian	synliggörs	som	en	pojke	som	vill	bli	doktor	när	han	blir	stor.	Han	har	

mörkt	hår	och	mörk	hy.	Dina	är	en	flicka	som	älskar	att	laga	mat	och	hon	vill	bli	kock	när	

hon	blir	stor.	Dina	är	ljushyad	med	svart	hår.	Greta	och	Jonathan	vill	bli	artister	när	de	

blir	stora	och	de	har	precis	kommit	på	refrängen	till	 låt.	Greta	 ljushyad	med	brunt	hår	

och	Jonathan	är	mörkhyad	med	svart	hår.	Ingrid	är	en	ljushyad	flicka	med	rött	hår	och	

hon	 försöker	 dansa	 balett	 och	 vara	 en	 balettdansös.	 Amanda	 lekar	 att	 hon	 är	 en	

journalist	 och	 skriver	 en	 egen	 tidning.	 Amanda	 har	 grönt	 hår	 och	 är	 ljushyad.	 Simon	

bygger	en	raket	då	han	vill	bli	rymdfarare	och	Simon	har	grönt	hår	och	ljus	hud.	Nils	har	

brunt	hår	och	 ljus	hy	och	han	vill	 bygga	en	buss	utav	bänkarna.	Olle	och	Mary	vill	 bli	

konstnärer	och	målar	därför	en	tavla.	Bägge	har	de	svart	hår	och	mörk	hy.	Diego	vill	bli	

brevbärare	och	skriver	brev,	vilket	han	har	kunnat	sedan	han	var	4	år.	Han	har	rött	hår	

och	mörk	hud.	Erik	håller	på	och	slår	in	russinförpackningar	i	färglada	papper	och	Eriks	

dröm	är	att	arbeta	på	en	godisfabrik,	han	är	brunhårig	med	ljus	hy.	Isa	är	polis	och	hon	

beskrivs	 som	 stark,	 till	 och	 med	 kanske	 starkast	 av	 alla	 på	 hela	 förskolan.	 Hon	 är	

ljushårig	 med	 ljusare	 hud	 än	 Victor.	 Alla	 barnen	 och	 fröken	 i	 berättelsen	 har	 olika	

utseenden	 när	 det	 kommer	 till	 hudfärg	 samt	 färg	 på	 håret	 och	 detta	 visar	 på	 allas	
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olikheter.	I	boken	finns	även	leksaker	i	alla	möjliga	format	och	leksakerna	visar	upp	en	

bred	mångfald	genom	deras	utformning.	

	

Text	och	Bild	

Bilderna	är	detaljrika	och	kompletterar	till	det	som	står	i	texten	och	även	mer.	Det	finns	

mycket	att	 titta	på	 i	varje	bild.	Utan	 texten	skulle	handlingen	komma	 fram	till	viss	del	

med	bilderna	och	utan	bilderna	skulle	texten	sakna	djupet	som	kommer	fram	i	bilderna.	

7.2.4.	Månkan	och	jag	har	en	hemlighet	(2014)	
Författaren:	Katarina	Kieri	

Illustratör:	Emma	Virke	

Förlag:	Rabén	&	Sjögren	

	

Boken	 handlar	 om	 två	 barn	 som	 har	 en	 hemlighet	 tillsammans.	 Barnen	 träffas	 en	

morgon	för	att	gå	till	sin	hemlighet.	Men	innan	de	går	till	hemligheten	sitter	och	hänger	

de	i	ett	träd	där	de	pratar	om	vilken	superbra	hemlighet	de	har	tillsammans.	På	vägen	

till	 deras	 hemlighet	 ser	 de	 att	 det	 är	 ett	 killgäng	 som	 har	 hittat	 deras	 hemlighet	 som	

visar	sig	vara	en	julkula.	Killarna	kallar	kulan	för	”fulkula”.	Killarna	bestämmer	sig	för	att	

kasta	kulan	i	sopkorgen	men	just	då	kommer	det	en	kråka	som	skrämmer	bort	killarna	

så	de	tappar	kulan	på	marken.	Barnen	vågar	nu	gå	fram	till	hemligheten	och	skrattar	lite	

åt	att	pojkarna	trodde	att	deras	hemlighet	var	en	kula.	Det	heter	ju	inte	kula	utan	pumla.	

Barnen	gömmer	sedan	pumlan	på	ett	nytt	hemligt	ställe.	

	

Tema	och	motiv	

Temat	som	finns	i	boken	känslan	av	att	ha	en	hemlighet.	Huvudmotivet	som	boken	visar	

är	en	vänskap	som	Månkan	och	“jag”	karaktären	har.	

	

Tid	och	miljö	

Berättelsen	 äger	 rum	 i	 en	 hemmiljö	 men	 till	 mestadels	 i	 en	 park	 som	 ligger	 i	 ett	

bostadsområde	som	huvudkaraktären	troligtvis	bor	i.	Handlingen	utspelar	sig	under	vår	

eller	 tidig	 sommar,	 eftersom	 karaktärerna	 har	 kläder	 för	 varmare	 väder	 och	 att	 det	

växer	blommor	i	parken.	
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Personskildringar	

Månkan	 är	 en	 ljushyad	 flicka	med	mörkt	 långt	 hår.	 “Jag”	 Karaktären	 i	 boken	 är	 även	

denna	 avbildad	med	 ljushud	 och	 har	 kort	 blont	 hår.	 Papporna	 till	 “Jag”	 karaktären	 är	

båda	ljusa	till	huden	och	har	blont	och	brunt	hår.	Ute	i	parken	dyker	det	upp	ett	killgäng	

där	alla	pojkarna	har	ljushud	utom	en	som	är	något	mörkare	till	utseendet	med	krulligt	

mörkt	 hår.	 Det	 är	 även	 en	 kvinna	 i	 parken	 som	 skall	 slänga	 sopor	 som	 även	 hon	 har	

mörk	hud	och	mörkt	krulligt	hår.	

	

Text	och	bild	

Texten	och	bilden	samspelar	bra	ihop.	Det	går	att	få	veta	mer	om	berättelsens	innehåll	

med	bilden	som	inte	texten	inte	tar	upp,	men	texten	är	ett	komplement	till	bilden	för	att	

få	ett	djup	i	handlingen.	Bilderna	är	fantasirika	och	innehållsfulla	genom	illustratörens	

val	att	utforma	bilderna	genom	ett	collage			

7.2.5.	Sovdags	för	Lydia	(2014)	
Författare:	Moa-Lina	Croall		

Illustratör:	Klara	Persson	

Förlag:	Alfabeta	

	

Boken	handlar	om	Lydia	som	ska	gå	och	lägga	sig.	Men	Lydia	kan	inte	sova	hon	försöker	

med	allt	som	att	spänna	och	slappna	av	olika	kroppsdelar	som	en	av	Lydis	mamma	har	

lärt	henne.	Men	det	går	inte	det	heller.	Men	sedan	bestämmer	hon	sig	för	att	hon	skall	

sova	i	badkaret.	Hon	plockar	de	stora	kuddarna	från	soffan	och	lägger	dem	i	badkaret,	

sedan	hämtar	hon	sitt	täcke	och	lägger	även	det	i	badkaret.	Lydia	ligger	och	tittar	på	när	

hennes	mammor	borstar	sina	tänder	för	att	gå	och	lägga	sig.	När	de	är	färdiga	säger	de	

god	natt	till	Lydia	och	släcker	lampan	till	toaletten.	Det	blir	mörkt	och	hon	hör	ljud	som	

är	lite	läskigt.	Kuddarna	som	hon	ligger	på	har	börjar	sära	på	sig	och	nu	ligger	hon	på	det	

kalla	 badkarsgolvet.	 Hon	 tar	 sitt	 täcke	 och	 går	 och	 lägger	 sig	 i	 sin	 säng	 igen	 där	 hon	

tillslut	somnar.	

	

Tema	och	motiv	

Temat	och	motivet	i	boken	är	att	Lydia	har	svårt	att	sova	och	boken	visar	på	flera	olika	

sätt	hur	djur	kan	sova.			
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Tid	och	miljö	

Berättelsen	äger	rum	på	kvällen	när	Lydia	och	hennes	mammor	skall	gå	och	 lägga	sig.	

Handlingen	utspelar	sig	i	Lydias	hem	där	berättelsen	äger	rum	i	olika	miljöer	i	hemmet	

som	 vardagsrummet,	 badrum,	 kök	 och	 Lydias	 sovrum.	 Berättelsen	 utspelar	 sig	 även	 i	

Lydias	fantasi	där	hon	berättar	om	hur	olika	djur	sover.	

	

Personskildring	

Karaktärerna	i	boken	är	Lydia	som	är	en	flicka	med	en	något	mörkare	hud	och	svart	hår	

än	hennes	ena	mamma	Inez	som	är	en	kvinna	med	ljus	hy	och	långt	orange	hår.	Lydias	

andra	mamma	Sara	är	också	något	mörkare	 i	hyn	 jämfört	med	mamma	 Inez.	 Sara	har	

kort	 svart	 hår	 och	 liknande	 hudfärg	 som	 Lydia.	 Lydia	 visas	 i	 boken	 som	 en	 glad	 och	

sprallig	tjej	som	just	denna	kväll	har	svårt	att	sova.	

	

Text	och	bild	

Texten	och	bilden	samspelar	bra	tillsammans.	Texten	kompletterar	det	som	bilden	vill	

förmedla.	Bilderna	är	väldigt	detaljrika	och	fantasifulla	som	gör	handlingen	djupare.	

7.2.6.	Melvin	möter	Vildis	&	Tildis	(2014)	
Författare:	Anna	Munyua		

Illustratör:	Johan	Eriksson	

Förlag:	Avaltea	

	

Mathilda	 är	 en	 flicka	 som	 älskar	 att	 spela	 fotboll.	 	Alla	 i	 hennes	 fotbollslag	 tycker	 att	

Mathilda	är	bäst	på	att	göra	mål,	det	tycker	även	Mathildas	lilleror	Mevin.	I	grannhuset	

bor	Vildis	och	hans	syster	Tildis,	de	är	nyinflyttade	i	området.	En	dag	skjuter	Mathilda	

bort	sin	världsmästarboll	och	tror	att	det	är	Vildis	och	Tildis	som	har	tagit	hennes	boll.	

Hon	tycker	att	Vildis	och	Tildis	är	riktiga	mallgrodor	som	tror	att	de	är	coola.	

	

Tema	och	motiv	

Ett	återkommande	tema	 i	boken	är	olika	sporter.	Motivet	är	avundsjukan	som	Matilda	

känner	mot	Vildis	och	Tildis	och	även	det	missförstånd	som	sker	när	hon	tror	att	Vildis	
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och	 Tildis	 har	 tagit	 hennes	 världsmästarboll.	 Detta	 utvecklas	 till	 vänskap	 mellan	

karaktärerna.	

	

Tid	och	miljö	

Berättelsen	 äger	 rum	 i	 flera	 olika	 miljöer	 som:	 hemma	 hos	 Matilda	 och	 Melvin,	

fotbollsplanen,	 badhuset,	 tennisbanan,	 golfbanan,	 bibliotek	 och	 även	 på	 badstranden.	

Alla	 platserna	 äger	 rum	 i	 dagstid,	 förutom	 sista	 bilden	 där	 solen	 går	 ned	 över	

horisonten.	

	

Personskildringar	

Huvudkaraktärerna	 i	 berättelsen	 är	mörkhyade	 och	har	 svart	 krulligt	 hår.	 Bifigurerna	

Vildis	 och	 Tildis	 är	 även	 de	 mörkhyade	 och	 har	 krulligt	 hår.	 Melvins	 och	 Matildas	

mamma	har	vit	hud	och	långt	blont	hår	och	deras	pappa	har	mörk	hud	och	svart	hår.	I	

boken	 finns	 det	 flera	 olika	 etniciteter	 representerade.	 De	 sidor	 i	 boken	 där	 flera	

människor	finns	avbildade	visar	boken	tydligt	på	att	alla	karaktärer	har	olika	etniciteter.	

På	 första	 sidan	när	Matilda	 spelar	 fotboll	 kan	det	 tolkas	 som	att	 en	kvinna	har	 indisk	

bakgrund.	När	berättelsen	utspelar	sig	på	tennisbanan	går	det	att	urskilja	en	kvinna	som	

möjligtvis	bär	en	burka,	som	är	ett	ytterplagg	som	täcker	hela	kvinnans	kropp	och	även	

hennes	ögon,	detta	plagg	används	främst	av	muslimska	kvinnor.	I	badhuset	finns	det	en	

nunna	 som	 står	 med	 några	 barn	 som	 alla	 har	 olika	 hudfärger.	 Det	 sitter	 även	 ett	

homosexuellt	par	med	olika	utseenden	som	sitter	med	ett	barn	 i	knät.	Boken	visar	en	

tydlig	bild	på	en	bred	mångfald	där	flera	olika	etniciteter	finns	representerade.	

	

Text	och	bild	

Texten	och	bilden	har	ett	samspel	med	varandra.	Bilden	ger	en	mer	detaljerad	bild	på	

mångfald	 än	 vad	 texten	 ger.	 Bilden	 och	 texten	 är	 komplement	 för	 varandra	 för	 att	 ge	

handlingen	ett	djup.	

7.3.	Sammanställning	av	resultat	
 
I	 den	 här	 delen	 kommer	 samtliga	 bilderböcker	 att	 analyseras	 gemensamt	 utifrån	

kategorierna	 i	 en	 löpande	 text.	 I	 slutet	 kommer	 även	 en	 kortare	 sammanfattning	 hur	

våra	analyser	besvarar	frågeställningarna.		
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Tema	och	motiv	

Det	som	går	och	se	från	analyserna	är	att	alla	tio	bilderböcker	från	2014	och	1994	inte	

har	 etnicitet	 som	 sitt	 huvudsyfte,	 utan	 det	 är	 andra	 budskap	 som	 författarna	 vill	

förmedla.	Generellt	lyfter	alla	bilderböcker	fram	olika	teman	och	motiv	som	bland	annat	

hjälpsamhet,	 syskonrelationer,	 fritidsaktiviteter	 samt	 vänskap.	 Exempelvis	 tar	 sex	 av	

bilderböckerna	 upp	 vänskap	 som	 ett	 motiv	 medan	 resterande	 fyra	 böcker	 inte	 har	

vänskap	 som	 motiv.	 De	 andra	 motiven	 var,	 semester,	 fotboll,	 drömyrken	 och	 olika	

sovsätt.	

	

Personskildringar:	

I	de	alla	sex	bilderböcker	från	2014	visas	etnicitet	upp	på	ett	naturligt	sätt,	till	skillnad	

ifrån	 tre	bilderböcker	 från	1994	där	karaktärerna	med	en	annan	etnisk	bakgrund	har	

avbildats	 stereotypiskt.	 I	boken	 “Rock-Jimmy”	har	mamman	en	klädstil	 som	möjligtvis	

visar	upp	sin	etniska	bakgrund.	De	andra	personerna	i	boken	har	kläder	som	är	väldigt	

neutrala	 medan	 mammans	 klädstil	 mer	 står	 ut	 eftersom	 hon	 kan	 ha	 afrikanskt	

inspirerande	kläder.	De	karaktärer	från	1994	som	tydligt	går	att	se	att	de	har	en	etnisk	

bakgrund	är	ofta	avbildade	med	mörkare	hud	än	resterande	karaktärer.	Karaktärerna	är	

även	 avbildade	 på	 ett	 stereotypiskt	 sätt	med	 krulligt	mörkt	 hår	 och	 större	 läppar	 än	

andra	 i	berättelsen.	Detta	märks	 i	bilderböckerna	“Rock-Jimmy”,	 “	Sailor	blir	sjuk”	och	

“Den	lille	pojken	och	lejonet”.		En	scen	ur	“Rock-Jimmy”	finns	det	en	bild	när	Jimmy	blir	

ned	brottad	och	 alla	 barnen	på	 skolgården	 står	 i	 en	 ring	 runt	 om	honom.	Denna	 scen	

visar	på	hur	alla	barnen	i	ringen	ser	 likadana	ut,	medan	Jimmy	sticker	ut	 från	normen	

som	skapats	i	boken	eftersom	de	flesta	karaktärer	gestaltas	med	vit	hud.			

	

De	böcker	från	1994	där	en	karaktär	har	en	annan	etnisk	bakgrund	än	övriga	karaktärer	

som	 har	 huvudrollen	 är:	 “Den	 lille	 pojken	 och	 lejonet”,	 “Rock-Jimmy”	 och	 “Sailor	 blir	

sjuk”.	I	den	fjärde	boken	från	1994	som	är	“Ruben”	visas	mest	den	svenska	etniciteten	

upp	 i	 ett	 annat	 land	men	 det	 finns	 även	 två	 andra	 karaktärer	 som	 antagligen	 har	 ett	

spanskt	ursprung.		

	

Ur	bilderböckerna	 från	2014	har	huvudrollsinnehavarna	ofta	en	annan	hudfärg	än	vit,	

förutom	 i	 bilderboken	 “En	 regnig	 dag”	 och	 “Månkan	 och	 jag	 har	 en	 hemlighet”	 där	
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huvudrollskaraktärerna	 har	 en	 ljusare	 hud.	 Det	 som	 synliggörs	 i	 bilderböckerna	 från	

2014	är	att	biroller	samt	övriga	karaktärer	visar	upp	en	bred	mångfald.		Boken	“Melvin	

möter	 Vildis	 och	 Tildis”	 är	 ett	 exempel	 på	 hur	 flera	 olika	 etniciteter	 kan	 visas	 genom	

bilderna	och	där	ingen	etnicitet	är	dominerande	utan	alla	karaktärer	är	olika	då	boken	

vill	 visa	 på	 olikheter.	 I	 boken	 “Melvin	 möter	 Vildis	 och	 Tildis”	 har	 föräldrarna	 olika	

hudfärger	vilket	kan	möjligtvis	visa	på	olika	etniska	bakgrunder.	Även	i	boken	“Sovdags	

för	 Lydia”	 har	mammorna	 förmodligen	 olika	 etniciteter,	 då	 detta	 skulle	 kunna	 tolkas	

utifrån	bilderna	med	tanke	på	hur	deras	utseende	gestaltas.	

	

Tid	och	Miljö:					

Från	de	utvalda	bilderböckerna	från	2014	utspelar	sig	handlingen	oftast	i	inomhusmiljö	

eller	i	utomhusmiljö.	I	två	av	bilderböckerna	från	2014	sker	handlingen	i	en	hemmiljö,	

sedan	 är	 det	 två	 böcker	 som	 nästan	 enbart	 utspelar	 sig	 i	 en	 utomhusmiljö.	 En	 annan	

bilderbok	utspelar	sig	i	en	förskolemiljö	och	den	sista	bilderboken	från	2014	utspelar	sig	

handlingen	både	inomhus	samt	utomhus.	I	bilderböckerna	från	1994	utspelar	sig	en	bok	

enbart	 utomhus	 medan	 resterande	 tre	 utspelar	 sig	 både	 i	 en	 inomhus-	 och	

utomhusmiljö.	 I	 bilderböckerna	 som	utspelar	 sig	 i	 en	 hemmiljö	 finns	 det	 vissa	 scener	

som	kan	visa	på	karaktärens	etniska	ursprung	genom	olika	slags	föremål.	Ett	exempel	på	

föremål	 som	 kan	 visa	 karaktärens	 etniska	 ursprung	 i	 bilderboken	 är	 “Prinsessan	

Victoria”	där	det	finns	ett	radhalsband	som	hänger	vid	ett	fönster	samt	några	hattar	som	

ligger	bredvid.	Ett	 annat	 exempel	 är	 en	bild	ur	 “Rock-Jimmy”	där	det	 finns	 fotografier	

som	möjligtvis	kan	föreställa	hans	släktingar	samt	en	maracas	som	skulle	kunna	vara	en	

souvenir	från	ett	annat	land.	Bilderböcker	där	handlingen	utspelar	sig	i	utomhusmiljö	är	

det	 främst	 i	 folkmassorna	 som	det	 går	 att	 se	 olika	 etniciteter.	 Exempel	 på	 folkmassor	

finns	 i	 böckerna	 “	 Melvin	 möter	 Vildis	 och	 Tildis”	 samt	 i	 “Fred	 får	 en	 fullträff”	 där	

folkmassan	existerar	i	Freds	fantasi.	En	“Regnig	dag”	visar	genom	sin	miljö	hur	en	ofta	

förskola	ser	ut	i	dagens	samhälle,	där	flera	olika	etniciteter	finns	representerade.	

Det	 som	 går	 att	 utläsa	 är	 att	 alla	 bilderböckerna	 från	 2014	 visar	 upp	 en	 miljö	 som	

speglar	tiden	då	böckerna	är	skrivna	på.	Detta	går	även	att	säga	om	bilderböckerna	från	

1994,	att	miljön	visar	att	de	utspelar	sig	längre	tillbaka	i	tiden.	
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Text	och	bild	

Det	 som	märktes	 i	 alla	 bilderböcker	 både	 från	 1994	 och	 2014	 var	 att	 karaktärernas	

utseende	 inte	 beskrevs	 i	 texten	 utan	 bara	 visades	 i	 bilderna.	 Det	 var	 även	 ett	

genomgående	tema	i	alla	bilderböckerna	att	olika	etniciteter	 inte	 framställdes	 i	 texten,	

utan	det	var	i	bilderna	som	etniciteten	synliggjordes.	

	

Bilderböckerna	 från	2014	är	mer	detaljrikare	än	de	 från	1994.	Böckerna	som	används	

från	2014	har	mer	detaljer	i	bakgrunden	och	ger	läsaren	en	större	inblick	i	handlingen	

och	 karaktärens	 bakgrund.	 Det	 var	 genom	 de	 detaljrika	 bilderna	 som	 gjorde	 att	

etniciteten	 synliggjordes	 enklare.	 De	 bilderböcker	 som	 är	 från	 1994	 fanns	 detaljerna	

mer	i	texten	och	inte	i	bilderna.	I	alla	bilderböckerna	fungerar	texten	och	bilden	som	ett	

komplement	till	varandra,	dock	kan	vissa	böcker	förstås	utan	bilderna	eller	utan	texten	

men	handlingen	får	ett	djup	när	text	och	bild	samspelar.	

	

Genom	 dessa	 analyser	 kan	 vi	 utifrån	 våra	 frågeställningar	 se	 att	 etnicitet	 främst	

synliggörs	 genom	 karaktärernas	 hudfärg	 samt	 detaljerna	 som	 visas	 på	 bilderna	 som	

exempelvis	radhalsbandet	och	klädsel	som	tydligast	syns	i	boken	”	Melvin	möter	Vildis	

och	 Tildis”.	 De	 skillnader	 som	 har	 gått	 att	 se	 ifrån	 de	 olika	 åren	 är	 att	 de	 utvalda	

bilderböckerna	från	1994	är	mer	stereotypiska	jämfört	med	bilderböckerna	från	2014,	

där	även	fler	personer	med	olika	etniska	bakgrunder	synliggörs	mer.				



 
 

48 

	

	

8.	Diskussion	
Utifrån	vårt	syfte	som	var	att	se	hur	olika	etniciteter	framställs	och	synliggörs	i	utvalda	

bilderböcker	kan	vi	genom	analyserna	av	vårt	begränsade	material	se	ett	samband	till	

det	som	Thorson	(1987)	skriver	i	sin	avhandling	i	hur	karaktärer	kan	bli	stereotypiskt	

avbildade	 i	 bilderböckerna.	 Böckerna	 som	 stämmer	 överens	 med	 det	 som	 Thorson	

beskriver	 är	 boken	 om	 “den	 lille	 pojken	 och	 lejonet”	 samt	 i	 “Sailor	 blir	 sjuk”	 där	 fru	

Jackson	är	den	enda	som	har	en	mörkare	hudfärg	än	de	andra	karaktärerna	 i	boken.	 I	

“Rock	Jimmy”	är	det	Jimmy	som	bryter	mot	den	vite	normen	som	visas	genom	bilderna.	

De	resterande	karaktärerna	i	denna	bok	är	vita	förutom	Jimmy,	hans	mamma	och	hans	

bror,	som	skulle	kunna	ha	en	annan	etnisk	bakgrund	än	de	andra	i	handlingen.	En	norm	

synliggörs	tydligast	när	något	bryter	från	den,	vilket	handlingen	i	“Rock-Jimmy”	kan	visa	

upp.	Där	normen	är	att	alla	karaktärerna	är	vita	och	skulle	möjligtvis	kunna	ha	samma	

etniska	bakgrund.	

	

Det	vi	har	lagt	märke	till	är	att	författarna	till	våra	bilderböcker	från	2014	möjligtvis	har	

blivit	 mer	 medvetna	 om	 den	 mångfald	 som	 existerar	 i	 det	 svenska	 samhället.	 Anna	

Munyua	är	ett	exempel	på	detta	och	hon	har	skrivit	“Melvin	möter	Vildis	och	Tildis”,	där	

alla	 karaktärerna	 har	 olika	 etniska	 ursprung.	 Anna	Munyua	 har	 valt	 att	 endast	 skriva	

barnböcker	där	huvudkaraktären	är	mörkhyad	då	hon	upptäckte	att	när	hon	själv	skulle	

få	 barn	 att	 alla	 karaktärerna	 i	 bilderböcker	 var	 vita.	 Även	 Åsa	 Warnqvist	

uppmärksammade	 detta	 när	 hon	 i	 sin	 studie	 ”Bara	 vita	 barn	 i	 bilderböckerna”	 fick	

resultatet	 att	 endast	16	böcker	av	298	klarade	hennes	 test	 i	 hur	mörkhyade	personer	

representerades	i	bilderböckerna	från	2014.	

	

Utifrån	vad	Koss	(2015)	och	Hughes	Hassell	&	Cox	(2010)	lyfter	fram	om	att	barn	med	

olika	 etniciteter,	 med	 särskilt	 fokus	 på	 barn	 med	 en	 annan	 hudfärg	 än	 vit,	 är	 att	 de	

behöver	 ges	 möjligheten	 att	 känna	 igen	 sig	 i	 böcker	 för	 att	 skapa	 sig	 en	 positiv	

självkänsla	och	identitet.	I	och	med	detta	blir	bilderböckerna	från	2014	ytterst	relevanta	

eftersom	alla	dessa	böcker	synliggör	personer	med	flera	olika	hudfärger	och	etniciteter	

som	exempelvis	“Melvin	möter	Vildis	och	Tildis”,	“Victoria”	och	“Fred	får	fullträff”.	Detta	



 
 

49 

är	något	 som	 inte	 synliggörs	 lika	mycket	 i	bilderböckerna	 från	1994,	exempelvis	 “Den	

lille	 pojken	 och	 lejonet”	 och	 “Sailor	 blir	 sjuk”	 samt	 att	 i	 flertalet	 av	 böckerna	 visas	

karaktärerna	upp	stereotypiskt	vilket	Hughes	Hassel	&	Cox	(2010)	skriver	är	ett	vanligt	

fenomen.	Dock	gäller	detta	pekböcker	som	Hughes	Hassell	&	Cox	(2010)	skriver	om	men	

det	skulle	gå	att	anta	att	det	gäller	även	bilderböcker	eftersom	Koss	(2015)	lyfter	fram	

den	aspekten	samt	att	pekböcker	är	en	form	av	bilderbok	men	som	är	riktad	till	de	allra	

yngsta	barnen.	Vidare	kommer	både	Koss	(2015)	och	Hughes	Hassell	&	Cox	(2010)	fram	

till	att	det	är	flest	vita	barn	som	finns	avbildade	i	böckerna.	Något	som	är	viktigt	att	ha	i	

åtanke	är	att	dessa	studier	är	gjorda	i	USA	och	har	genomförts	på	böcker	som	finns	där,	i	

jämförelse	med	vår	egen	studie	som	enbart	har	bilderböcker	som	är	skrivna	på	svenska	

och	inte	är	några	översättningar.	Hur	olika	etniciteter	i	barnböcker	skildras	kan	se	olika	

ut	 i	 olika	 land.	 Dock	 har	 Warnqvists	 studie	 visat	 på	 att	 mörkhyade	 personer	 i	

bilderböcker	 från	 2014	 inte	 var	 något	 vanligt	 förkommande	 utifrån	 hennes	 kriterier.	

Detta	var	även	något	som	Munyua	lagt	märke	till,	att	vita	barn	skildras	oftare	 i	böcker	

vilket	 ledde	 till	 hennes	beslut	om	att	 enbart	 skriva	bilderböcker	där	huvudkaraktären	

var	mörkhyad.	

	

Då vi utgått från ett normkritiskt perspektiv i vår studie har vi kunnat se att i	flertalet	av	våra	

böcker	från	1994	var	det	en	större	andel	karaktärer	som	hade	blivit	avbildade	med	ljus	

hud	 och	 endast	 några	 få	 hade	 en	 mörkare	 hud,	 undantaget	 är	 “Den	 lille	 pojken	 och	

lejonet”.	 I	 “Ruben”	 är	 majoriteten	 av	 karaktärerna	 vita	 och	 det	 är	 enbart	 några	

karaktärer	i	boken	som	ska	avbilda	en	spanjor.	“Sailor	bli	sjuk”	skulle	möjligtvis	kunna	

visa	på	hur	författaren	har	börjat	tänka	på	att	avbilda	andra	färger	på	karaktärerna	än	

enbart	 vit,	 men	 att	 karaktärerna	 fortfarande	 skulle	 kunna	 tolkas	 som	 stereotypiskt	

gestaltade.	 Detta	 visar	 på	 att	 det	 är	 den	 vite	 som	 är	 normen	 bland	 de	 flesta	 av	 våra	

utvalda	bilderböcker.		

	

Utifrån	 det	 normkritiska	 perspektivet,	 vilket	 menar	 på	 hur	 normerna	 ska	 kritiskt	

granskas	 tar	 både	 Eliard	 (2004)	 och	 Nordenmark	 &	 Rosén	 (2008)	 upp	 om	 hur	 vissa	

människor	 skildras	 i	 samhället	 genom	 ett	 “vi”	 och	 “dom”	 tänk	 som	 kommer	 utifrån	

normer	 i	 samhället.	 Vidare	 tar	 Nordemark	 och	 Rosén	 (2008)	 upp	 att	 inom	 förskola,	

skola	och	samhället	är	det	omedvetna	skildringar	som	sker	kring	“vi”	och	“dom”.	
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Eliard	 (2004)	 lyfter	 fram	 hur	 författarna	 omedvetet	 kan	 sända	 ut	 budskap	 genom	

bilderböcker	 som	 förstärker	normer	och	detta	kan	 leda	 till	 det	 som	Hughes	Hassell	&	

Cox	(2010)	och	Koss	(2015)	lyfter	fram,	att	den	norm	som	visa	upp	i	bilderböcker	är	på	

vita	människor,	vilket	kan	leda	till	att	barn	som	har	en	annan	hudfärg	än	vit	börjar	tro	

att	det	är	bättre	som	människa	att	vara	vit.		

	

Det	skulle	möjligtvis	kunna	tolkas	som	att	våra	valda	bilderböckers	författare	från	1994	

omedvetet	 lyfte	 fram	 normen	 kring	 vithet	 i	 och	 med	 att	 de	 flesta	 karaktärerna	 i	

böckerna	 var	 vita	 förutom	 “	 Den	 lille	 pojken	 och	 lejonet”	 där	 alla	 karaktärer	 är	

mörkhyade	 och	 det	 kan	 leda	 till	 ett	 tänk	 om	 “den	 andre”	 eftersom	 karaktärerna	 inte	

uppfyller	 “vi”	 där	 vithet	 är	 normen.	 Detta	 är	 även	 något	 som	Nordenmark	 och	 Rosén	

(2008)	 vill	 påpeka	 i	 sin	 text	 att	 när	 människor	 delar	 upp	 andra	 människor	 utifrån	

begreppen	“vi”	och	“dom”	görs	detta	inte	alltid	medvetet	och	personen	behöver	inte	vara	

en	ond	människa	för	att	göra	dessa	uppdelningar,	utan	personen	kan	vara	oförstående	

om	samhällets	tankar	kring	“den	andre”.				

	

Utifrån	 vårt	 syfte	med	 studien	 visar	 resultaten	 på	 att	 i	 två	 böcker	 från	 2014	 är	 det	 i	

folkmassorna	som	olika	etniciteter	synliggörs	tydligast.	Vilket	blir	intressant	med	tanke	

på	 “Rock-Jimmy”	 där	 alla	 karaktärerna	 i	 folkmassorna	 ser	 ut	 att	 ha	 liknande	 etniska	

ursprung.	Utifrån	våra	få	valda	bilderböcker	visar	det	möjligtvis	att	det	kan	ha	skett	en	

utveckling	kring	hur	karaktärernas	gestaltning	kan	ha	förändrats.	I	flera	av	böcker	från	

2014	som	“Fred	får	fullträff”	och	“Melvin	möter	Vildis	och	Tildis”	ser	folkmassorna	ut	på	

ett	annat	sätt	genom	att	 flera	olika	etniciteter	är	representerade	och	en	mångfald	 lyfts	

tydligare	 fram.	 Detta	 kan	 eventuellt	 tolkas	 som	 att	 en	 förändring	 kan	 ha	 skett	 i	 hur	

bilderna	 ser	 ut	 i	 bilderböcker	 i	 jämförelse	 med	 de	 böckerna	 från	 1994.	 Utifrån	 våra	

valda	bilderböcker	från	2014	kan	det	ge	en	indikation	på	en	mer	korrekt	gestaltning	av	

hur	 det	 kan	 se	 ut	 i	 dagens	 samhälle	 med	 flera	 olika	 etniciteter.	 Detta	 är	 utifrån	

bilderböckerna	vi	har	hittat	och	analyserat	och	vi	är	medvetna	om	att	detta	 inte	säger	

hela	 sanningen	om	hur	 etnicitet	 gestaltas	 i	 bilderböckerna,	 det	 går	 därför	 inte	 att	 dra	

någon	generell	slutsats	på	grund	av	det	material	som	har	används.	
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8.1.	Metoddiskussion	
Syftet	från	början	med	detta	arbete	var	att	analysera	tio	bilderböcker	från	år	1994	och	

tio	 bilderböcker	 från	 år	 2014.	 Under	 arbetets	 gång	 visade	 det	 sig	 att	 det	 var	

problematiskt	 att	 hitta	 bilderböcker	 från	 1994	 som	 visade	 olika	 etniciteter,	 vilket	

resulterade	 i	 att	 materialet	 endast	 bestod	 utav	 fyra	 bilderböcker	 från	 1994	 och	 sex	

bilderböcker	 från	 2014.	 Ytterligare	 en	 anledning	 till	 att	 det	 endast	 blev	 fyra	

bilderböcker	från	1994	var	att	väntan	på	beställda	bilderböcker	tog	längre	tid	än	väntat,	

vilket	 bidrog	 till	 det	 begränsade	 urvalet	 av	 bilderböcker	 från	 1994.	 Men	 viktigt	 att	

poängtera	är	att	vi	dock	har	undersökt	minst	ett	femtiotal	bilderböcker	under	arbetets	

gång	för	att	kunna	hitta	vårt	empiriska	material.	

	

Vi	är	medvetna	om	bristerna	som	medföljer	ett	begränsat	material	och	kan	därav	inte	ge	

ett	korrekt	resultat	om	vilka	skillnader	som	finns	kring	olika	etniciteter	i	bilderböcker.	

Det	 vi	 även	 är	medvetna	om	är	 att	 vår	 valda	metod	 att	 analysera	bilderböckerna	 inte	

kan	ge	ett	korrekt	svar	i	och	med	att	olika	personer	kan	tolka	etnicitet	i	bilderböckernas	

innehåll	 på	 olika	 sätt.	 Även	 valet	 av	 metod	 att	 analysera	 bilderböcker	 kommer	 inte	

kunna	ge	en	sanning	i	sig,	eftersom	kategorierna	i	analysmodellen	kan	tolkas	olika.		

	

Denscombe	(2000)	menar	på	att	med	en	innehållsanalys	finns	det	alltid	risker	med	att	

det	kan	ske	värderingar	utifrån	de	normer	som	finns	runt	omkring	oss.	Därför	kan	det	

finnas	en	risk	att	våra	erfarenheter	kring	etnicitet	kan	ha	haft	en	påverkan	i	hur	vi	har	

analyserat	bilderböckernas	innehåll.	Eftersom	det	även	finns	olika	analysmetoder	i	hur	

bilderböcker	analyseras	får	vi	ta	hänsyn	till	att	andra	personer	kan	ha	kommit	fram	till	

andra	resultat.	
 
I	 och	med	 att	 denna	 uppsats	 handlar	 om	 etnicitet	 i	 bilderböcker	 känner	 vi	 att	 de	 är	

viktigt	att	belysa	att	etnisk	tillhörighet	är	en	utav	diskrimineringsgrunderna	samt	att	DO	

benämner	att	med	etnisk	 tillhörlighet	menas	nationellt	eller	etniskt	ursprung,	hudfärg	

eller	annat	liknande	förhållande	(DO,	2013,	s.	57).	Det	står	även	att	alla	människor	har	

en	etnisk	tillhörighet	eller	flera.	Vidare	står	det	att	var	och	en	har	rätt	att	definiera	sin	

egna	etniska	tillhörighet	utifrån	sin	personliga	bakgrund.	Vi	vill	även	belysa	att	detta	är	

hur	 vi	 har	 tolkat	 personernas	 etniska	 ursprung	 och	 vi	 är	 medvetna	 om	 att	 alla	

människor	 har	 rätt	 att	 definiera	 sin	 egen	 etniska	 tillhörighet	 utifrån	 sin	 personliga	
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bakgrund.	Detta	gör	att	den	tolkning	vi	har	gjort	kan	vara	 felaktig	när	det	kommer	till	

hur	 vi	 har	 antagit	 karaktärernas	 etniska	 tillhörighet,	 än	 hur	 författaren	 har	 valt	 att	

definiera	deras	etniska	ursprung.	Det	är	även	viktigt	att	diskutera	och	tänka	kring	hur	

texterna	 tolkas	 eftersom	 resultatet	 som	 framkommer	 beror	 på	 hur	 tolkningen	 skett	

under	den	kvalitativa	innehållsanalysen.	Det	är	även	viktigt	att	förstå	att	författaren	kan	

ha	haft	ett	annat	syfte	och	mening	med	sin	bok	och	att	detta	kan	ha	feltolkas	eftersom	

det	kan	vara	problematiskt	att	förstå	vad	författaren	vill	åstadkomma	med	boken.	

	

I	Thorsons	(1987)	avhandling	analyserar	han	enbart	texten	i	barnlitteratur,	medan	vår	

undersökning	har	kollat	på	både	text	och	bild,	då	dessa	samspelar	med	varandra	när	det	

kommer	till	bilderböcker.	 	Thorsons	avhandling	har	varit	väldig	intressant	att	använda	

eftersom	hans	studie	är	skriven	1987	och	det	ger	en	inblick	i	hur	etnicitet	såg	ut	under	

detta	årtionde.		

8.1.1.	Diskussion	kring	Analysmodellen	
Vi	 är	medvetna	 om	 att	 analysmodellen	 vi	 använde	 oss	 utav	 vid	 analyserandet	 av	 det	

empiriska	materialet	enbart	är	en	 form	utav	modell	som	kan	användas.	Det	 finns	 flera	

andra	 tillvägagångssätt	 att	 använda	 sig	utav.	Anledning	 till	 att	 vi	 använde	oss	utav	 en	

analysmodell	 som	 är	 inspirerad	 utifrån	Nikolajevas	 böcker	 är	 att	 vi	 har	 använt	 dessa	

under	förskollärarprogrammets	gång	och	vi	kände	att	detta	skulle	kunna	vara	ett	sätt	för	

oss	att	analysera	bilderböckerna.	Detta	eftersom	att	analysmodellen	även	utgår	ifrån	ett	

normkritiskt	perspektiv,	i	och	med	att	vissa	kategorierna	i	analysmodellen	är	utformade	

för	att	vi	ska	kunna	se	vilken	norm	som	boken	förhåller	sig	till.		

8.2.	Slutdiskussion	
Det	vi	kunde	se	utifrån	analyserna	av	våra	valda	bilderböcker	från	1994	och	2014	var	att	

etnicitet	synliggjordes	tydligast	 i	bilderna	utifrån	karaktärernas	hudfärg.	Det	gick	även	

att	se	etniciteten	genom	vissa	detaljer	i	bilderna.	I	texten	från	bilderböckerna	framkom	

inte	 vilka	 olika	 etniciteter	 karaktärerna	 hade.	 De	 huvudskillnader	 som	 går	 att	 se	 i	

bilderböckerna	under	1994	och	2014	är	att	bilderböcker	från	2014	framställde	etnicitet	

på	 flera	 olika	 sätt	 .	 Karaktärerna	 med	 en	 etnisk	 bakgrund	 framställdes	 inte	 på	 ett	

avvikande	 sätt	 och	 sticker	 inte	 ut	 från	 övriga	 karaktärer	 i	 handlingen.	 Medan	

bilderböckerna	 från	 1994	 synliggjorde	 karaktärerna	 stereotypiskt,	 karaktärerna	 med	
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etniskt	ursprung	skiljer	sig	 från	de	övriga	karaktärerna	 i	handlingen.	Det	 resultat	 som	

denna	uppsats	har	fått	 fram	är	att	bilderböckerna	som	kommer	från	1994	inte	belyste	

den	mångfald	som	finns	i	det	svenska	samhället,	utbudet	som	fanns	att	välja	på	var	litet.	

Men	 i	 bilderböckerna	 som	 är	 skrivna	 2014	 är	 det	 väldigt	 många	 bilderböcker	 som	

belyser	olika	etniciteter	på	något	sätt.		I	boken	Melvin	Möter	Vildis	och	Tildis	skriven	av	

Anna	Munyua	har	alla	karaktärerna	i	boken	antagligen	olika	etniska	bakgrunder	och	den	

norm	som	finns	i	dagens	samhälle	att	det	är	den	”vite”	som	är	normen,	syns	inte	i	boken.	

Exempelvis	deras	fotbollslag	där	barn	från	olika	delar	av	världen	finns	representerade.	

	

I	 och	med	 vad	både	Koss	 (2015),	Hughes	Hassell	&	Cox	 (2010),	Munyua	 (2014)	 samt	

Warnqvist	(2015)	lyfter	fram	kring	hur	barnen	gestaltas	samt	hur	ovanligt	det	är	att	visa	

barn	med	andra	hudfärger	än	vit	i	böckerna	kan	förståelsen	om	att	bilderböcker	har	en	

lång	 väg	 kvar	 innan	 de	 synliggör	 den	 mångfald	 som	 finns	 i	 samhällen.	 Den	 största	

skillnaden	i	vår	studie	var	att	det	var	väldigt	svårt	att	hitta	bilderböcker	från	1994	där	

olika	etniciteter	synliggjordes	i	jämförelse	till	2014	där	ett	större	utbud	fanns.	Detta	är	

även	 något	 Hughes	 Hassell	 &	 Cox	 (2010)	 benämner	 att	 en	 viss	 utveckling	 har	 skett	 i	

vilken	 plats	 barn	 med	 andra	 hudfärger	 än	 vit	 ges,	 viktigt	 att	 nämna	 är	 dock	 att	

utvecklingen	går	väldigt	långsamt	framåt	särskilt	med	tanke	på	att	i	USA	ökar	mängden	

personer	som	har	olika	etniciteter.	Vilket	även	kan	sägas	om	Sverige	eftersom	en	och	en	

halv	 miljon	 människor	 har	 en	 annan	 etnisk	 bakgrund	 än	 svensk	 skriver	 Kåreland	

(2013).		

	

Vad	 vi	 har	 märkt	 är	 att	 i	 bilderböckerna	 från	 1994	 framställs	 vissa	 karaktärer	 som	

stereotypiska	 medan	 i	 böckerna	 från	 2014	 har	 karaktärerna	 en	 mer	 naturlig	

framställning.	 En	 slutsats	 kan	möjligtvis	 dras	 utifrån	 vårt	 begränsade	material,	 vilket	

antyder	 att	 även	 här	 har	 en	 förändring	 skett	 i	 hur	 karaktärerna	 gestaltas	 och	 att	

bilderböckerna	utvecklas	för	att	passa	samhället.	Det	vi	är	medvetna	om	är	att	hade	vi	

valt	att	gå	 längre	 tillbaka	 i	 tiden	och	 tittat	på	hur	olika	etniciteter	gestaltades,	hade	vi	

möjligtvis	 kunnat	 se	 tydligare	 skillnader	 och	 även	 att	 gestaltningarna	 eventuellt	 hade	

varit	rasistiska	i	hur	olika	etniciteter	visades	upp.	Ett	exempel	på	detta	är	från	Thorsons	

avhandling	(1987,	s.	83-84)	där	han	lyfter	upp	ett	citat	från	Gun	Jacobsons	(1970)	“Min	

bror	från	Afrika.	Där	en	mörkhyad	pojke	blir	trakasserad	av	sin	svenska	fosterbror	för	
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sitt	 utseende.	Detta	 exempel	 ger	 en	 skildring	 av	hur	olika	 etniciteter	möjligtvis	 kunde	

beskrivas	förr	på	grund	utav	den	normen	som	fanns	och	i	viss	mån	fortsätter	än	idag.	

		

Utifrån	 våra	 valda	 bilderböcker	 har	 vi	 lagt	 märke	 till	 att	 diskrimineringsgrunderna	

skildras	mer	i	bilderböcker	från	2014	som	exempelvis	“Melvin	möter	Vildis	och	Tildis”	

där	 funktionsnedsättning	syns	med	 i	bakgrunden,	 i	 “Sovdags	 för	Lydia”	och	 i	 “Månkan	

och	 jag	har	en	hemlighet”	som	visar	på	samkönade	partnerskap,	än	vad	böckerna	 från	

1994	gjorde.	Något	 intressant	 att	 forskare	 vidare	på	 är	hur	diskrimineringsgrunderna	

har	 synliggjorts	 i	 äldre	 bilderböcker	 jämfört	 med	 hur	 dessa	 synliggörs	 i	 nutida	

bilderböcker.	

	

Vi	anser	efter	denna	undersökning	att	det	är	viktigt	att	Uppsala	Stadsbibliotek	har	ett	

brett	 utbud	 av	 bilderböcker	 som	 lyfter	 fram	 allas	 etniciteter	 eftersom	 Sverige	 är	 ett	

mångkulturellt	 land.	Samt	att	utifrån	 forskningen	som	tas	upp	har	det	 framkommit	att	

det	 är	 viktigt	 för	 barn	 att	 kunna	 känna	 igen	 sig	 i	 bilderböckerna	 för	 att	 skapa	 sig	 en	

positiv	identitet	och	självkänsla.	
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