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Bilderböcker kan ibland uppfattas som skrämmande och inte lämpliga för barn enligt den 

vuxne högläsaren. Med kunskap hos pedagoger om berättelsers dubbla tilltal och olika 

tolkningsnivåer skulle dessa skildringar kunna te sig mindre skrämmande och i stället 

stimulera till givande samtal med barngrupper. Uppsatsen är en narratologisk studie av tre 

valda bilderböcker av Pija Lindenbaum. Syftet med studien är att studera hur Lindenbaum 

skildrar barns inre tankar och handlingar. Vilka grepp använder Lindenbaum för att beskriva 

barns inre värld? Hur skildras barn och vuxna i böckerna? På vilket sätt får böckerna ett 

barnperspektiv? Analysen beskriver hur Lindenbaum skildrar barnets inre värld genom att 

huvudpersonen i berättelsen bearbetar känslor och tankar i en fantasivärld, lekvärld, och i en 

realistisk värld. Med studier av modaliteten, berättarperspektivet och karaktärer i berättelserna 

har analysen visat på flera tolkningsmöjligheter som ger texterna en djupare innebörd. Studien 

förtydligar påståendet att berättelser består av flera nivåer där barn och vuxna uppfattar 

innehållet utifrån sina egna kognitiva förmågor.       

___________________________________________________________________________

Nyckelord: Bilderbok, barnperspektiv, Pija Lindenbaum, dubbelt tilltal, känslor   
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1. Inledning 

En författare som av både vuxna och barn, i Sverige och utomlands, uppskattas för sitt 

bilderboksskapande är Pija Lindenbaum. Hon är, som Göteborgstidningens Margareta 

Sörenson skriver, en författare som skapar bimediala
1
 bilderböcker som är ”[m]ycket 

träffande för både små och stora läsare” och med en ”subtil undertext i bilden” (Sörenson, 

2013). Lindenbaum är också omnämnd av flera kritiker som en författare med ”osvikligt 

barnperspektiv”, (se t ex Wahlström, 2013).  

Det var som högläsare under en sagostund i förskolan jag första gången kom i kontakt 

med en bilderbok av Pija Lindenbaum. Jag läste När Åkes mamma glömde bort (2005) och 

upplevde berättelsen som allvarlig och skrämmande eftersom boken skildrar pojken Åkes 

upplevelse av en mamma som inte har förmågan att hantera familjens vardagliga bestyr och 

omsorg om sitt barn. I min oro för hur barngruppen skulle tolka berättelsen reflekterade jag 

över hur jag som vuxen väljer böcker för barn. I en jämförelse med till exempel Totte går till 

doktorn (1985) av Gunilla Wolde som är en realistisk berättelse och När Åkes mamma glömde 

bort där berättelsen är en fantasi upplevde jag det som ”lättare” att läsa den realistiska 

berättelsen.  

Men om den vuxne högläsaren (lärare eller förälder) undviker böcker med allvarliga 

teman eller missar barnen berättelser med djupare psykologiska perspektiv och tillfällen till 

utvecklande samtal om händelser som finns i barns vardag. Påståendet styrks av 

bilderboksforskare Ulla Rhedin (2013:63) som menar att problemet är ett ämne för diskussion 

då det inom den ordnade institutionsvärlden (skola och förskola) och den pedagogiskt 

engagerade föräldravärlden är vanligt att vuxna ser bilderböcker som berör svårare 

existentiella frågor som olämpliga för barn. Valet faller oftare enligt Rhedin på ”roliga” och 

informativa böcker, än på filosofiska och poetiska böcker.     

En central del inom förskolans kultur är barns möte med bilderboken. Bilderböcker har, 

menar till exempel Ann-Katrin Svensson (2005:30), en stor betydelse för barns 

språkutveckling och stimulering av fantasin. För de barn som inte möter bilderboken i 

hemmet blir högläsningen extra viktig i förskolan enligt Svensson. Rigmor Lindö skriver i 

Det tidiga språkbadet (2009:257) att eftersom bilderboken har en betydande roll i förskolan 

krävs det att den tilltalar både den vuxne högläsaren och barnen. Hon menar att en tilltalande 

bilderbok inspirerar läraren och barngruppen till reflekterande samtal och är boken dessutom 

                                                 
1
 Bimedial-text och bild expanderar in i varandra (jämför med film och serier), (Rhedin, 1992). 
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en utmaning för barnets begreppsuppfattning får barnet en individuell utveckling inom sin 

egen potential betonar Lindö. 

Boksamtalet har flera betydelser för barnets kognitiva utveckling och i Bilderbokens 

mångfald och möjligheter (2008:64) belyser Agneta Edwards bland annat hur samtalet om 

bokens berättelse kan leda till egna reflektioner hos barnet, stärka barnets empatiska förmåga 

och fördjupa barnets tolkning av bilderbokens illustrationer och texter. Detta talar för att 

pedagogen ska ha kunskap om litteraturanalys för att skapa bra förutsättningar i boksamtal 

med barngruppen. Litteraturvetenskap är en tolkningsvetenskap och de perspektiv vi väljer att 

belysa texten med skapar tolkningar som leder till djupare förståelse skriver Anders Palm 

(2002:189 – 191). Palm förklarar fenomenet som att tolkaren interpreterar (går in emellan) 

texten och läsaren och förmedlar sin förståelse till andra, vilket jag jämför med vad som sker i 

barngruppens boksamtal där barnens egna tolkningar får möjlighet att diskuteras och 

vidareutvecklas med stöd av läraren och de andra barnen.       

Den nämnda forskningens budskap om bilderbokens betydelse för barnets lingvistiska 

medvetenhet, utökade begreppsvärld och tolkning av berättelser visar dess 

användningspotential i riktning mot förskolans mål. Läroplanen säger att: ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra,”(Lpfö98rev10:10). Med användningen av bilderboken som 

pedagogiskt verktyg skapas tillfällen till högläsning som ger både barn och vuxna glädje, lust 

och stimulering av den egna fantasin (Ekström & Isaksson 1997:38). 

Varför ska bilderboken stimulera och tilltala både barn och vuxna? Mellan barnet och 

boken finns grupper med vuxna som författaren måste förhålla sig till för att boken ska bli 

publicerad, köpt och utvald. När dessa grupper med föräldrar, lärare, bibliotekarier, förläggare 

och högläsare blir tilltalade av boken gynnar det barnet (Nikolajeva, 2000:265). Det gynnar 

också den unge ”läsaren” på så vis att om den vuxne upplever berättelsen som tilltalande 

påverkar det högläsarens inlevelse och engagemang i lässtunden (Lindö 2009:242).  

Maria Nikolajeva (2000:265) betonar att en bilderbok som berör den vuxna läsaren och 

ger denne en estetisk upplevelse blir en bok man gärna återkommer till tillsammans med 

barnet. Men en bok som väcker upprörande känslor hos den vuxne läsaren kan bedömas för 

svår eller skrämmande att läsa för barn. Det menar Lena Kåreland (2009:20) ska inte behöva 

inte hindra den vuxne att använda boken för högläsning i barngruppen. Hon menar att 

författare skriver på olika nivåer för barn och vuxna i berättelsen, vilket benämns som dubbelt 

tilltal. Nikolajeva (2000:265) betonar att de vuxnas tolkningar av bilderböckerna kanske går 
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de unga läsarna förbi, men att det inte behöver inkräkta på barnens läsupplevelse. Kårelands 

och Nikolajevas påståenden stöds också av Rhedin (2004:168) som menar att bilderböcker 

med flertydiga perspektiv och känsliga teman inte ska avskräcka högläsaren för: ”Det fina i 

kråksången och det trösterika med barn är att de aldrig förstår att de inte förstår: barn förstår 

men på sitt eget sätt!”    

 

1.1 Syfte 

Lindenbaum uppskattas för sina skildringar av barns känsloliv och har tilldelats flera priser 

för sin barnlitteratur både nationellt och internationellt. Hennes bilderböcker används ofta i 

aktuell forskning om bilderbokens utveckling och Rhedin (2013) belyser hennes förmåga att 

berätta ur barnets perspektiv. Kritiker har ofta omtalat Lindenbaums ödmjukhet inför barns 

känslor och hennes förmåga att inta barnets perspektiv (t ex Wahlström, 2013, Holmlund, 

2013). Det gör hennes böcker särskilt intressanta att analysera i förhållande till ett didaktiskt 

sammanhang.  

I uppsatsen har jag med hjälp av verktyg från narratologin analyserat hur Lindenbaum 

skildrar barns tankevärldar och vilka tolkningsmöjligheter de öppnar för. Hur skildras barn 

respektive vuxna och på vilket sätt får böckerna det barnperspektiv som Lindenbaum blivit så 

berömd för? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Min uppsats är indelad i fyra kapitel. I kapitel ett beskriver jag mitt val av bilderböcker och 

presenterar Pija Lindenbaums författarskap. Kapitel två ger en historisk bakgrund till 

bilderbokens utveckling under det senaste århundradet med särskilt fokus på 

barnperspektivets utveckling inom genren. Vidare i kapitel två beskrivs även de 

narratologiska termerna som analysen bygger på med stöd av Nikolajevas (2000,2004) 

anlysmetod för bilderböcker. I uppsatsens tredje kapitel presenteras min analys av de tre valda 

bilderböckerna i kronologisk ordning. Varje analys inleds med en studie av stil och modalitet 

i berättelsen för att visa hur barnens känslor skildras och avslutas med en analys av de vuxna 

karaktärerna och berättarperspektivet för att diskutera hur barnperspektivet kommer till 

uttryck. I uppsatsens fjärde och avslutande del sammanfattar jag min analys och delger mina 

slutsatser.  
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1.3 Valda verk 

Pija Lindenbaum är uppvuxen i Sundsvall men verksam i Stockholm sedan 1973. Efter 

konstskola i hemorten och därefter konstfack i Stockholm föll hennes val på 

bilderboksskapande. Med Else-Marie och småpapporna (1990) debuterade hon som 

bilderboksförfattare och den översattes direkt till flera andra språk (Alfabeta). Hon både 

skriver och illustrerar sina böcker och har fått flera stora priser och utmärkelser för sitt 

skapande, bland annat Elsa Beskow-plaketten 1993, New York Times utmärkelse för bästa 

bilderbok i USA 1993, Augustpriset 2000 och Stockholms Stads Hederspris 2005 (Leka Lära 

Leva, 2014). Nämnas kan också att Lindenbaum satt på stol 14 i Svenska Barnboksakademin 

mellan 1999 och 2007.   

I ett författarsamtal där Beata Åhrman samtalar med Lindenbaum på Bok-och 

biblioteksmässan 2013 beskriver hon sig själv som bilderboksskapare i första hand, och inte 

som författare eller tecknare. Hon menar att texter och bilder i hennes berättelser är i symbios, 

där ingendera bär sig själv. Det hon vill förmedla med sina böcker är känslan hos barnet mer 

än själva ämnet i berättelsen. Hon betonar också att det konstnärliga alltid kommer före det 

”politiskt korrekta” i hennes bilderböcker. Hennes texter menar hon är relativt korta då 

mycket av berättelsen finns i bilden, men hon betonar att det finns gott om undertext i hennes 

böcker (Åhrman, 2013).  

Lindenbaum har sedan debuten skrivit över trettio bilderböcker
2
 och för den litterära 

analysen har valet fallit på tre av dessa. De valda bilderböckerna är Gittan och älgbrorsorna 

(2003), När Åkes mamma glömde bort (2005) och Ska vi va? (2013). Valet grundar sig på 

författarens olika uttrycksätt för att beskriva barnets tankar och känslor i de tre verken. Ska vi 

va? är en realistisk berättelse som beskriver hur svårt det kan vara att avvisa en påträngande 

person, och behovet av att få vara ensam ibland. När Åkes mamma glömde bort beskriver ett 

barns upplevelse när en utarbetad förälder förlorar förmågan att fungera i vardagen. 

Berättelsen är en fantasi där mamman förvandlas till en drake för att symbolisera detta 

tillstånd. I berättelsen Gittan och älgbrorsorna får vi möta ett barns längtan efter syskon och 

där tre älgar kan läsas som en metafor för de syskon Gittan saknar. Lindenbaum skriver ibland 

flera berättelser om samma huvudperson och berättelserna om Gittan är fyra stycken
3
. 

                                                 
2
 Lindenbaum har nyligen även publicerat sin första roman för vuxna, Plats (2013).  

3
 Gittan gömmer bort sig (2011) är fjärde boken om Gittan och ingår inte i benämningen Gittan-trilogin (dessa 

publicerades under tre år i början av 2000-talet).  
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Karaktären Åke förekommer än så länge bara i en berättelse, medan Ska vi va? är 

Lindenbaums senaste bilderbok med de nya karaktärerna, Flisan och Berit. En ny bok känns 

intressant att analysera och jämföra med tidigare böcker av samma författare och kanske 

Flisan och Berit är två karaktärer som vi får bekanta oss med i flera bilderböcker? 

 

2. Teori, metod och forskningsbakgrund 

Lindenbaums författarskap är ungt men har trots det redan uppmärksammats i 

litteraturvetenskaplig forskning. Rhedin (2004:9) framhåller Lindenbaum som en av flera 

författare som ”skapar så fantastiska bilderböcker som det är så givande att specialstudera och 

föreläsa om år efter år.” Framförallt har Lindenbaums barnböcker ofta varit ämne för studier 

med perspektiv på genus och normkritik. Bland andra Mia Österlund (2008) analyserar genus 

i böckerna om Gittan i ”Kavat men känslosam. Den komplexa bilderboksflickan i Pija 

Lindenbaums Gittan – trilogi”. Mitt under debatten om brist på flickskildringar i 

barnlitteraturen under 1900-och 2000-talen kom Lindenbaums Else-Marie och småpapporna 

(1990), och sedan skapades Gittan och flera andra flickkaraktärer av författaren. Första 

berättelsen om Gittan kom år 2000 i Gittan och gråvargarna, som följdes av Gittan och 

fårskallarna (2001) och Gittan och älgbrorsorna (2003) och dessa verk beskrivs av Österlund 

vara skildringar om barnets inre värld där barnet tillåts vara morsk, känslosam och viljestark. 

Det normkritiska perspektivet i bilderböcker av Lindenbaum studeras av Åsa Warnqvist 

(2012) i ”Att vägra normen och att omsluta den”. I den studien beskriver Warnqvist bland 

annat hur Else-Marie och småpapporna skildrar avvikelse från den heteronormativa 

familjekonstellationen.  

         Studenter vid olika universitet i Norden har studerat Lindenbaums bilderböcker i 

uppsatser och till exempel Jenny Meinilä (2012) har analyserat med perspektiv på motiv, 

genus och bilder i två av böckerna om Gittan och Kenta och barbisarna (2007) i 

”Bilderboken som skildrare av barns världar: Motiv, genus och bilder i Pija Lindenbaums 

bilderböcker”. 

Med undantag för Gittan och älgbrorsorna har de valda bilderböckerna inte behandlats i 

vetenskapliga studier. Recensenter i dagstidningar av de valda bilderböckerna beskriver ett 

författarskap som ger röst åt de ”lite försiktiga” och blyga barnen till exempel Malin Lindroth 

i Göteborgs – Posten (2013) och Susanne Holmlund i Ljusdals-Posten (2013).  
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Flickkaraktären Gittan följdes sedan av pojken Åke i När Åkes mamma glömde bort (2005) 

och Svenska Dagbladets recensent Corneliuson (2005) skrev när boken publicerades att 

berättelsen beskrev ett barn som var kompetent nog för att hjälpa sin mamma hitta tillbaka till 

sig själv efter att ha tappat kontrollen över sin och sonens tillvaro. Något som återkommer i 

nämnda kritikers recensioner av Lindenbaums bilderböcker är hur författaren använder sig av 

humorn i berättelserna. Corneliuson skriver t ex att: ”I många originella och prisbelönta 

bilderböcker fångar Pija Lindenbaum upp existentiella frågor i vardagliga skeenden och 

gestaltar problematiken med ett modernt humoristiskt bildspråk” (Svenska Dagbladet, 2005).      

Den senast publicerade bilderboken av Lindenbaum är Ska vi va?(2013). Den är ett 

relationsdrama som beskriver barnets känslor när hon avvisar en påträngande kompis och 

”den svåra konsten att möta det som är främmande i andra”, skriver Lindroth i Göteborgs-

Posten (2013). Boken är till skillnad från de två andra böckerna i studien en realistisk 

berättelse och Lindroth belyser hur huvudpersonen (barnet) inte beger sig in i lekens eller 

fantasins värld som i Gittan – böckerna för att bearbeta sina känslor utan i stället ”kan lösa 

konflikter i möte med yttervärlden”. 

En annan intresseväckande tolkning av Ska vi va? med socioekonomiskt perspektiv ger 

Holmlund i Tidningen Ångermanland (2013) när hon utifrån beskrivningen av den 

påträngande flickan Berit i dramat får sympatier för denna ”lågstatusunge.” 

2.1 Barnperspektivets utveckling i bilderboken  

Litteratur för barn har utvecklats från att ha varit ett verktyg för samhället för att fostra och 

ingjuta moral till att ge barnet litterär och estetisk njutning (Nettervik, 1994, Kåreland, 1994). 

Kåreland sammanfattar i Möte med barnboken (1994) hur den didaktiska formen i barnboken 

förändrats under århundraden och följt tidens krav. Genom dessa kan vi också följa samhällets 

syn på barnet menar Kåreland (1994). 

Om vi håller oss till 1900-talet som också kom att benämnas som Barnets Århundrade av 

Ellen Key
4
 och betraktar bilderbokens utveckling vad gäller synen på barn, så framställdes 

barn som gnälliga och olydiga i början av århundradet medan de under andra hälften av 

århundradet istället blev beskrivna som starka och självständiga (Rhedin, 2004:50). Nämnas 

måste då 1980-talet som blev en tid då det mörka och dystra i barns liv fick plats i 

bilderboken som en beskrivning av barns liv när inte den vuxne i barnets egen familj räckte 

till (Rhedin, 2004:163).    

                                                 
4
 Ellen Key – engagerad i den pedagogiska, feministiska och estetiska debatten vid sekelskiftet 1900. Skrev sitt 

stora verk Barnets Århundrade 1900. (Ambjörnsson, 2012).  
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Rhedin förklarar i ”Kaos och ordning – att berätta ur barnets perspektiv och våga möta 

barndomens mörker”(2013) hur några nutida kända författare använder sig av olika perspektiv 

för att illustrera det hon kallar det ”konsekventa barnperspektivet” i sina bilderböcker. För att 

ett barnperspektiv ska vara konsekvent i bilderboken krävs att barnets röst hörs genom hela 

skildringen (Rhedin, 2013:59). Barnlitteraturen är unik på det viset att det alltid är en vuxen 

som skriver för barnet om barn och författare använder sig av olika uttryckssätt i sina 

skildringar för att ge röst åt barnet menar Rhedin. När bilderböcker skrivs med ett konsekvent 

barnperspektiv, det vill säga författaren närmar sig barnets inre i text och bild, finns inga 

hinder för vilka känsliga ämnen boken kan beröra betonar Rhedin (2013:63). Böckerna 

beskriver i stället flera dimensioner i berättelsen för läsaren och därigenom skapas intressanta 

tolkningar för alla åldrar, det som benämns som dubbelt tilltal sammanfattar Rhedin i sitt 

kapitel (Rhedin, 2013:63). 

Flera litteraturvetare nämner Till vildingarnas land (1963) av Maurice Sendak som den 

första bilderbok som skildrar ett barns inre värld i både text och bild och de menar att den har 

haft stor påverkan på andra författare (t ex Nikolajeva, 2000:47).   

 

2.2 Bilderboksanalys 

Min analys av nämnda bilderböcker bygger på Maria Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar 

(2000) och Barnbokens Byggklossar (2004). Här presenterar Nikolajeva analysredskap 

grundade i narratologin, den inriktning inom litteraturvetenskapen där man studerar hur 

litterära texter är uppbyggda som är särskilt tillämpbara på barn-och bilderböcker. Inom 

narratologin skiljer man på vad som berättas och hur det berättas (Nikolajeva 2004:36). 

Nikolajeva använder sig av Seymour Chatmans termer historia och berättelse, i stället för 

stoffet och formen som är de mer traditionella termerna. Historien beskriver vad som berättas 

medan berättelsen är termen för hur det berättas. Historien talar om vad som händer, vilken 

miljö den utspelar sig i och vilka personer som är delaktiga i historien. Berättelsens delar är 

berättarrösten och genom vems ögon vi får händelsen beskriven för oss, och temporalitet, stil 

och språk (Nikolajeva 2004:36).     

I bilderböcker kan text och bild analyseras var för sig men sedan 1980-talet har 

barnboksforskare runtom i världen fokuserat på samspelet mellan text och bild, och här i 

Sverige studerar t ex bilderboksforskarna Rhedin och Hallberg detta fenomen enligt 

Nikolajeva (2000:15). Det finns flera termer för att belysa detta samspel men Nikolajeva 

väljer att använda sig av begreppet ikonotext som är myntat av Hallberg 1982. Förhållandet 
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mellan text och bild kan studeras i flera dimensioner i berättelsen, till exempel genom 

perspektiv och modalitet (Nikolajeva, 2000:15).    

I min litterära analys kommer jag att ägna särskild uppmärksamhet åt de narratologiska 

redskapen berättarperspektiv, karaktärsbeskrivning, stil och modalitet i berättelserna. Jag 

kommer därför nedan att beskriva dessa analyskategorier mer utförligt. 

        

2.2.1 Berättarperspektiv 

Inom narratologin används begreppet berättarperspektiv för att beskriva genom vilken 

synvinkel läsaren får händelser och beskrivningar i boken berättade för sig (Nikolajeva, 

2000:177). Det finns en berättare i alla historier men denne kan framträda i olika grad. Inom 

narratologin skiljer man på berättare i första och tredje person. Vanligast är det med 

tredjepersonberättare i bilderböcker, då en berättelse i ”jagform” anses förvilla små barn 

(Nikolajeva, 2004:148). 

I bilderboken finns berättarrösten i texten medan bilden förmedlar synvinkeln (”vem ser”) 

(Nikolajeva 2000:177). Det är inte enbart intressant att studera textens ”röst”, berättaren, utan 

även dess synvinkel: vem som är fokalisator, ”vem talar”. Fokaliseringen och berättarens 

position avgör utifrån vilket perspektiv berättelsen berättas. Synvinkeln i texten bestäms av 

vem som är fokalisator, det vill säga ”vem talar”. En text som är icke-fokaliserad är allvetande 

och en externt fokaliserad text följer en karaktärs synvinkel. En internt fokaliserad text går in i 

karaktärens tankar och känslor (Nikolajeva, 2000:178). 

Jag väljer att studera berättarperspektivet i min litterära analys för att söka svar på hur 

barnet och dess tankar skildras och hur det påverkar barnperspektivet.     

2.2.2 Stil och modalitet 

I studier av bilderböcker där bilderboksskapare skildrar barns inre värld i bilden är 

modaliteten intressant att studera menar Nikolajeva (2000:260). Berättelser kan tolkas som 

mimetiska, en avspegling av verkligheten, eller som icke-mimetisk där berättelsen är en 

symbolisk tolkning (Nikolajeva, 2000: 231). Detta spann mellan realism och fantasi kan 

variera stort i bilderboken och för att bedöma graden av sanningshalt används begreppet 

modalitet. Det som gör bilderboken så spännande är att graden av modalitet kan variera i text 

och bild. 

När modaliteten är indikativ skildrar bild och text händelserna som sanna, medan optativ 

modalitet skildrar en önskedröm i både text och bild i berättelsen. Den dubitativa formen 
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skapar en osäkerhet hos läsaren om bedömningen av modaliteten i berättelsen. Denna 

osäkerhet skapas i texten genom till exempel att läsaren får veta att berättelsen bara var en 

dröm som huvudpersonen vaknar upp från, samtidigt som bilderna illustrerar händelsen som 

sann (Nikolajeva, 2000:231 - 237).  

Den symmetriskt indikativa tolkningen kan göras på både realistiska och icke-realistiska 

berättelser. Då text och bild stämmer överens även fast vi vet att berättelsen är orealistisk 

skapas en mimetisk tolkning. 

Berättelsens stil beskriver det språk författaren använder sig av i text och bild (Nikolajeva 

2004:235 – 240). Skönlitteratur är en estetisk upplevelse menar Nikolajeva som ska stimulera 

våra sinnen och vårt intellekt. Den ska också vara skriven på så sätt att den kräver tolkningar 

av läsaren för att uppnå en emotionell reaktion. Språket i skönlitteraturen benämns som 

bildspråk, vilket är ett samlingsnamn för de olika sätt språk används i böcker och som skiljer 

sig från betydelsen i en ordbok. Exempel på bildspråk i berättelser är användningen av 

metaforer, liknelser, allegorier och symboler (Nikolajeva 2004:235 – 240). Enligt Nikolajeva 

är det lättare för barn att förstå liknelser i skönlitteraturen än till exempel metaforer. Men 

bildspråket har stor betydelse för barnets språkutveckling, vilket är ett viktigt syfte med 

barnlitteraturen.       

 

2.2.3  Karaktärer 

Litterära personer i barnböcker ges ofta tydliga egenskaper och beteenden, särskilt i böcker 

som riktar sig till mindre barn (Nikolajeva, 2004:106).  Läsaren bildar sig en uppfattning om 

karaktärerna genom beskrivning i texten och hur karaktären uttrycker och beter sig. Bilden 

hjälper läsaren att få en uppfattning om utseende, och den har förmåga att ge information om 

karaktären som skulle kräva mycket text för att informera läsaren. En mimetisk karaktär 

inbjuder också läsaren till tolkningar som inte framgår i texten och vi tolkar dem utifrån våra 

egna erfarenheter menar Nikolajeva.   

Föräldrar i berättelser tolkas ofta enligt Nikolajeva (2004:87) som att de försummar sina 

barn men det är nästan en förutsättning för att barnet ska få friheten att utforska världen menar 

hon. De karaktärer som illustreras i bilderböcker utöver huvudpersonen kan påverka 

handlingen olika mycket och till exempel en bakgrundsfigur som finns med i handlingen då 

och då utan att påverka handlingen nämnvärt, kan finnas med för att bidra till berättelsens 

trovärdighet (Nikolajeva, 2004:101). I barnlitteraturen skildras sällan en berättelse utan en 

vuxen karaktär som finns där för barnets omhändertagande menar Nikolajeva. I min analys 
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väljer jag att studera hur huvudpersonens föräldrar framställs i berättelserna. Vilket utrymme 

får de? Hur påverkar de berättelsens händelser och vilken betydelse har de för 

barnperspektivet i skildringarna?          

 

3.  Analys 

Analyserna av de valda bilderböckerna inleds med en kortare resumé av varje bok. För att få 

svar på mina frågeställningar hur barns tankar skildras och på vilket sätt bilderböckerna får ett 

barnperspektiv analyserar jag dem utifrån stil och modalitet först. Därefter diskuterar jag 

berättarperspektiv och karaktärer för att få svar på hur vuxna påverkar handlingen och hur 

barnets tankar och känslor skildras.         

3.1 Gittan och älgbrorsorna 

”Det är för tyst i Gittans rum och hon är trött på det. Hon vill ha ett syskon. Ett litet smalt, 

som får plats i docksängen. Eller en stor brorsa, som spelar bråkig musik.” Så inleds 

berättelsen om bokens huvudperson Gittan. Gittan följer med sin kompis Nils till pulkabacken 

men vill inte åka när de kommer fram eftersom det är så många barn där. Hon vänder och går 

tillbaka hem och hittar tre älgar på trappen som följer med henne upp i hissen. Hon frågar om 

de vill vara hennes ”brorsor” och bjuder in dem att leka i hennes rum. Lekarna går överstyr 

med de livliga älgarna, som dricker vatten ur toalettstolen och river ned saker i Gittans rum. 

Gittan ledsnar och lyckas till slut locka ut älgarna ur lägenheten. ”-Du var en snäll liten 

syster!” ropar älgarna när Gittan äntligen fått iväg dem. Gittan städar undan efter älgbrorsorna 

och berättelsen slutar med att två stillsamma kusiner till henne sover över.   

 

3.1.2 Den metaforiska berättelsen 

Lilla Gittan drömmer om syskon, gärna en storebror. Boken inleds med att vi får se hur Gittan 

sitter ensam i sitt rum och tittar runt på sina saker och tänker att det är för tyst och tomt på 

”stora brorskor”. När sen kompisen Nils kommer och frågar om hon vill följa med till 

pulkabacken blir hon glad och båda barnen resonerar uppspelt i hissen ned om hur fort de ska 

åka. Men när de väl kommer fram till backen är Nils syskon där och många andra barn och 

bilden visar hur Gittan saktar in bakom Nils. Plötsligt fryser Gittan och vänder hemåt. 
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När Gittan kommer tillbaka sitter det tre älgar utanför porten. De har också ledsnat på att 

åka stjärtlapp och Gittan bjuder med dem hem med motiveringen att de kan vara hennes 

”brorsor” och få leka med boll inomhus. När älgbrorsorna träder in i hennes rum sker en 

färgskiftning och rummet blir grönt i stället för rosa. Färgskiftningen symboliserar enligt 

Österlund (2008:106) och Warnqvist, (2012:182) en övergång från realism till fantasi (barnets 

inre värld).  

Gittan ser glad ut på bilderna och tar initiativ till olika lekar med älgbrorsorna. Hon visar 

stort tålamod när älgarna sitter på legobitarna eller har sönder kritorna. Gittan försöker artigt 

förmana dem när ”brorsorna” blir vilda och lekarna spårar ut. 

Varför väljer Lindenbaum att gestalta Gittans fantasier med just älgar som metafor för de 

syskon Gittan saknar? Jag förknippar älgarna med gängliga tonårspojkar med deras långa ben 

och ostyriga kroppar. Älgarna skulle kunna bytas ut mot andra djur utan att det skulle påverka 

barnets association till syskon men då skulle symboliken med tonårspojkar gå förlorad vilket 

jag uppfattar som något som särskilt tilltalar den vuxne läsaren. Älgarna ger dessutom en 

tydlig komisk innebörd i berättelsen som kanske också skulle gå förlorad om de byttes ut mot 

”gulligare” djur. Det komiska i berättelsen förstärks också av att älgarna befinner sig inomhus 

i ett flickrum och till och med lämnar spillning på golvet i jämförelse med en annan av Gittan-

böckerna, Gittan och gråvargarna, där Gittan styr över djuren i deras hemmiljö skogen. 

Österlund (2008:100) menar att denna fantasilek där vi får följa med Gittan in i hennes 

inre värld när hon känner sig osäker i sociala situationer som barn förväntas ta del av är ett 

återkommande tema i trilogin om Gittan. Lek som tema i barnböcker är vanligt menar 

Österlund och ett tacksamt sätt att gestalta barns inre värld. I leken får barnet möjlighet att 

söka sin identitet, agera hur hen vill och ges möjlighet att förhålla sig till sina egna känslor 

och ifrågasätta makt och reda ut inre konflikter. 

Älgbrorsorna stökar till och river ner saker i Gittans rum, de dricker ur toalettstolen och 

hoppar runt i soffan och Gittan inser att hon inte vill ha några brorsor längre - ”Dom låter för 

mycket.” Nu börjar Gittan övertala älgarna att de ska gå ut i stället och mutar dem med att de 

får åka upp och ned i hissen om de lämnar lägenheten. 

Älgarna i berättelsen kan läsas som en metafor för det syskon Gittan saknar och att det 

inte är en älgbrorsa utan tre stycken skulle kunna symbolisera hennes rädsla för att leka med 

flera barn samtidigt. 

Djur är särskilt vanligt i bilderböcker (Nikolajeva (2000:55). När djuret ges både djuriska 

och mänskliga egenheter skapas en spännande samverkan i text och bild menar Nikolajeva 

och jämför med Sven Nordqvists bilder med Mamma Mu som gestaltar en medelålders 
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kvinna som ”då och då smiter iväg för att ha kul”, men sen blir mjölkad i ladugården. I Gittan 

och älgbrorsorna har älgarna egenskaper som associeras med stereotypen ”buspojkar” när de 

lägger spillning på golvet, men springer sen tillbaka till sin hemmiljö skogen.    

Både i text och bild i Gittan och älgbrorsorna förmedlas händelserna i berättelsen som 

sanna och berättaren låter oss få uppleva Gittans lek med älgarna helt och hållet ur hennes 

perspektiv.  Denna tolkning av modaliteten i berättelsen är symmetrisk indikativ eftersom 

ikonotexten erbjuder läsaren en mimetisk tolkning (Nikolajeva 2000:234). Vi vet att det inte 

är sant att älgar kan leka, men med fiktionens hjälp blir historien sann. Modaliteten i 

berättelsen förstärks av att Gittan i slutet av boken illustreras ensam i sitt nu rosaskimrande 

rum (tillbaka till verkligheten) sopandes ”älgbajs” som ligger kvar på golvet. 

En annan förstärkning av modaliteten sker då bilden associerar till tidigare berättelser om 

Gittan där en tavla med motiv av ”fårskallar” och en ”gråvarg” ståendes på en hylla finns 

avbildade i hennes rum. Här används en särskild typ av intertextualitet, intratextualitet, då 

författaren hänvisar till sina egna tidigare bilderböcker, vilket är vanligt förekommande i 

bilderböcker (Nikolajeva, 2000:268).   

3.1.1 De vuxnas roll i berättelsen 

De vuxna i Gittan och älgbrorsorna har inte någon framträdande roll i boken. Vi möter en 

äldre kvinna i hissen med en hund i famnen och i Gittans hem skymtar en kvinna förbi i ett 

angränsande rum vid två tillfällen. Kvinnan i hissen ser ut att lyssna intresserat på vad Nils 

och Gittan talar om, men barnen verkar inte ta någon notis av henne. Kvinnan talar inte med 

barnen och hennes närvaro i hissen nämns inte heller i texten. Bilden av kvinnan framstår som 

en stereotyp för ”äldre snäll dam med hund”. Kvinnan i lägenheten får vi se vid två tillfällen i 

berättelsen. Hon illustreras lite snett bakifrån, från midjan och ner, skymtandes förbi ett 

dörrhål, och vid ett tillfälle har hon en bok i handen. Jag drar slutsatsen att det är Gittans 

mamma i berättelsen och om man läst tidigare böcker om Gittan vet man att det även finns en 

pappa i familjen.    

Vuxnas frånvaro i texten kan tolkas på olika sätt. Genom att mamman inte blandar sig i 

Gittans lek får flickan fritt ge utlopp för sin fantasi med älgar som metafor för den storebror 

hon saknar. Den äldre kvinnan i hissen dämpar inte heller barnens förtjusning med att 

tillrättavisa deras ordförråd när Gittan säger ”- Min stjärtlapp går FEMTON-ARTON-

SNABBT”. Läsaren får bara ta del av Gittans (barnets) perspektiv och trovärdigheten i 

berättelsen blir inte störd av vuxnas förnuftighet. Intressant blir att jämföra med Else-Marie 

och småpapporna (1990) där flickan i berättelsen har sju ”småpappor” vilket inte heller 
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ifrågasätts av de vuxna karaktärerna i berättelsen trots att de har en mer närvarande roll än vad 

de vuxna har i Gittan och älgbrorsorna, papporna följer till exempel med till dagis (se 

Nikolajeva, 2000:196).  

Däremot kan vi höra vuxnas förmanande röster i Gittans förmaningar till de oregerliga 

älgbrorsorna. Hon tar rollen som förälder när hon hindrar dem att åka flera gånger i hissen, 

dricka ur toalettstolen och hoppa i soffan. 

Gittan är den enda karaktären som fokaliseras i historien och fokaliseringen är dessutom 

genomgående intern. Vid ett tillfälle i berättelsen visar bilden hur Gittan står och rätar ut en 

tröja på sängen som älgbrorsorna slängt ut från garderoben och hon säger: ”Så här skulle det 

ju inte vara. Eller hur?”. Texten beskriver att ingen svarar och älgbrorsorna är inte kvar i 

rummet, men jag upplever det som att Gittan lika mycket vänder sig till berättaren och läsaren 

för att få sympatier. Vid denna sekvens i berättelsen blir Gittans frustration och besvikelse 

tydlig. Nu slutar hon föreslå nya lekar för älgbrorsorna och inser att hon egentligen inte vill ha 

några syskon utan att det är lugnt och skönt att vara själv. Hallberg (2004) lyfter fram i sin 

recension att det finns ett budskap i berättelsen om barnets rätt att få vara ”stillsam, försiktig 

och ordentlig”. 

 

3.2 När Åkes mamma glömde bort 

”Det här är en kille. Han heter Åke och han har nästan alltid den där drakgrejen på huvudet. 

Åkes mamma heter Berit och på mornarna är hon alldeles vild.” Så inleds berättelsen om Åke 

som stänger ute världen genom att bära en huva i form av en drake. Vi får följa Åke och hans 

mamma under en dag när mamman i Åkes fantasi förvandlats till en ”drakmamma” och inte 

vet alls vad en mamma ska göra. Åke bestämmer sig för att ta med mamma till doktorn och på 

vägen dit besöker de djurparken, lekparken och blir jagade av polisen när ”drakmamman” 

sprutar eld mot människor i parken. När Åke dagen efter vaknar upp i lägenheten har mamma 

blivit som vanligt igen, men ändå inte, för mamma har inte bråttom den här morgonen. 

Berättelsen slutar denna morgon med att mamma berättar för Åke att hon tagit ledigt från 

arbetet och att de två i stället ska göra en utflykt.   

3.2.2 Den fantastiska berättelsen 

Bokens första uppslag visar oss hur Åke sitter med sin drakhuva vid frukostbordet och leker 

med små plastdinosaurier i stället för att äta sin gröt. Texten berättar hur mamma försöker 

skynda på Åke och att hon skriker åt honom och letar efter saker hon förlagt. Texten på 
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uppslaget berättar att de får springa till förskolan och innan det har mamman högljutt 

deklarerat för Åke att han har fel på öronen och att de måste ”gå till doktorn, eller nåt!”.    

Bilden av mamman illustrerar hur Åke ser sin hysteriska mamma med fem armar som 

håller hårtork, kaffemugg, mobiltelefon och tandborste och benet lyft i ett språng. Åkes 

upplevelse av den stressade mamman förstärks också av en huvudvridning i bilden där 

mammans delar av ansiktet avtecknas tre gånger utanför sitt huvud. För att illustrera rörelse i 

en statisk bild används ofta flera små bilder i följd som visar ett enskilt moment i rörelsen per 

bild och benämns simultansuccession (Nikolajeva, 2000:202). När sidan i boken illustrerar 

flera små bilder med samma figur kan det enligt Nikolajeva vara svårt för mindre barn att 

förstå att det fortfarande handlar om en figur och inte flera. Lindenbaum har i stället för flera 

små bilder av mamman valt att illustrera henne med flera armar och ansikten för att få läsaren 

att förstå Åkes känsloupplevelse av sin mammas agerande.  

Nästa uppslag visar hur Åke sitter i mammans säng och av mamman syns ingenting men 

en rosa svanstipp sticker fram under täcket. Åke puffar lite på henne genom täcket och fram 

kommer Åkes mamma i form av en rosa drake och i det ögonblicket upplever jag att 

berättelsen drar med oss läsare in i Åkes fantasivärld. 

 Mamman har glömt allt de måste göra och har ingen aning om vad hon gör på jobbet. 

Åke intar föräldrarollen och skyndar på sin ”drakmamma” och förmanar henne att de måste 

äta frukost och skynda sig. Åke bestämmer sig för att ta sin mamma till doktorn och ringer 

därför till hennes arbete och meddelar att ”Berit kan inte komma idag, hon har ’fått nåt i 

öronen.’” Jag tolkar det som att här förstår Åke att mamma inte är frisk men har som barn inte 

en uppfattning om vilken sjukdom hon är drabbad av utan associerar till mammans diagnos på 

honom dagen innan där hans beteende berodde på ”nåt i öronen”.  

”Drakmamman” äter skalbaggar och stampar sönder sin mobiltelefon när den ringer. 

Bilden visar hur Åke sträcker ut handen mot sin upprörda och frustrerade ”drakmamma” och i 

texten får vi veta att han känner obehag för att hålla hennes skrovliga hand, ”Men det är ju i 

alla fall hans mamma.”  

Både text och bild i berättelsen skildrar Åkes och mammas kaotiska dag som ”sann”. 

Berättelsen är icke-realistisk men ord och bild är symmetriskt indikativ och vi kan därför 

tillämpa en mimetisk tolkning. Enligt Nikolajeva (2000:260) kan det bli en utmaning för 

läsaren att tolka ikonotextens modalitet i och med att berättelsen är en fantasi. Den osäkerhet 

som skapas hos läsaren huruvida Åkes dag med ”drakmamman” är sann eller om det bara är 

en fantasivärld berättaren tar oss med in i inbjuder läsaren till egna tolkningar och funderingar 



19 

 

om vad som egentligen händer den här specifika dagen. Men inget i texten eller bilden bidrar 

till att ifrågasätta modaliteten. 

Det kan jämföras med Sendaks Till vildingarnas land (1963) där en pojke blir utan mat 

och inskickad på sitt rum och i fantasin reser till djungeln. När han efter en ”lång resa” 

återvänder står maten fortfarande ljummen på bordet. Nikolajeva (2000:239) beskriver att 

Sendaks berättelse har en skiftande modalitet när texten talar om för läsaren att pojkens mat 

fortfarande är varm men bilden visar först en halvmåne i början av berättelsen och en 

fullmåne i slutet. 

Läsaren får närvara vid tre morgnar i berättelsen om hur Åke upplever sina frukostar med 

mamma men den enda dagen vi får följa Åke från morgonen tills han ligger i sin säng på 

kvällen är dagen då mamman är en rosa drake. Kanske skapas här den klassiska” andra 

världen” i bilderboken när Åke vaknar denna morgon. En sådan tolkning är vanlig i 

fantasyberättelser och Rhedin beskriver begreppet i Bilderbokens hemligheter (2004:46) som 

en berättelse som skildras i två tidsplan där verkligheten (primärvärlden) i sagan står stilla och 

vi får följa med in i fantasins värld (sekundärvärlden), i det här fallet Åkes inre värld. Tredje 

morgonen när Åke vaknar och mamma gör frukost åt Åke och sen ringer och sjukanmäler för 

att kunna ta med Åke på utflykt tas steget tillbaka till primärvärlden i berättelsen. 

3.2.2 Dubbelt tilltal 

I berättelsen om Åke är de vuxna karaktärerna närvarande i både text och bild i boken. Det 

kan jämföras med berättelsen om Gittan där de vuxna aldrig nämns i texten och endast 

skymtar i bakgrunden på bilderna. Men båda berättelserna använder barnen som fokalisator 

och det är utifrån barnens synvinkel vi får uppleva händelserna. Även fast Åkes mamma är 

närvarande i hela berättelsen får vi inte veta hur hon upplever händelserna förutom att hon i 

början talar om att hon ”blir tokig” när de stressar på morgonen och vid tillfället som 

”drakmamma” stampar på mobilen och säger att hon inte tycker om när den ”piper hela 

tiden”. 

På bilden när Åke sitter på sängen i mammas rum finns signaler om vilken livssituation 

mamman befinner sig i. Bilden skildrar ett sovrum där blommorna hänger vissna i fönstret, 

datorn står uppställd på nattduksbordet och det ligger dokument spridda på golvet runt 

sängen. Den vuxne läsaren med erfarenhet av hur stora uppgifter på arbetet kan utökas till 

hemarbete kan här tolka berättelsens handling till en utarbetad tjänsteman som tappat 

kontrollen över sin situation. 
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Händelserna som Åke och hans mamma upplever under dagen kan tolkas olika beroende 

på läsarens ålder och erfarenhet. En yngre läsare kan tolka berättelsen som en komisk historia 

där en rosa drake ”busar” med barn i lekparken och sprutar eld så brandkåren måste rycka ut, 

och besöket hos doktorn där Åke vill ge ”drakmamman” en spruta för att komma ihåg hur 

man lagar mat. 

Väcks istället tanken på missförhållanden i den lilla familjen kan den ge upphov till 

djupare psykologisk tolkning. Vi kan läsa berättelsen som en allvarlig historia som berör 

ämnen som utbrändhet, depression eller missbruk. När mamman är en drake uppför hon sig 

illa och skämmer ut sig och Åke blir den som får ta ansvaret och reda ut situationerna. Detta 

beskriver Corneliuson (2005) i sin recension som en bild av det kompetenta barnet som 

hjälper sin mamma hitta tillbaka till sig själv. Nämnas kan att Lindenbaums förlag i Tyskland 

upplevde berättelsens ämne ”för magstarkt” och tyckte inte en historia om en mamma som 

tappar konceptet var lämpligt för mindre barn (Brodrej, 2010), medan i Sverige har boken gett 

upphov till en dansteater med Älvsborgsteatern som turnérat runt i landet (Melin, 2007). 

Boken om Åke och hans mamma har vad Rhedin (2004:153) kallar vuxenappell. Den kan 

tolkas olika av barn och vuxna, och ändå ge barnet som läsare ett lyckligt slut då mamman 

vaknar morgonen efter och ser ut som vanligt men bestämmer att Åke och hon ska umgås 

under dagen i stället för att hon ska jobba. Vuxna läsare förstår vidden av familjens 

livssituation och vet att en dag ledigt från jobbet och en utflykt löser inga problem, utan det 

krävs fler förändringar i den vardagens struktur, men det kan vara ett första steg till en 

förändring av en ohållbar livssituation.      

En annan tolkning av berättelsen när Åke fantiserar om sin ”drakmamma” skulle kunna 

vara ett omvänt perspektiv på de dråpliga situationerna de två hamnar i. Ett perspektivbyte där 

mammans dåliga uppförande som drake skulle symbolisera Åke när han är olydig och 

utåtagerande i sociala sammanhang. När ”drakmamman” frustar sand och skrämmer barn i 

lekparken eller när hon lyfter en hund med hårda tag upplever jag tolkningen som rimlig. Näst 

sista uppslaget i boken visar hur de stannar till hos Åkes mormor. ”Drakmamman” ligger 

bakom soffan medan mormor serverar Åke mat och tröstar honom med orden att ”det går 

säkert över” när Åke beklagar sig över hur mamma varit sedan morgonen. 

Med omvänt perspektiv skulle det i stället symbolisera hur Åkes mamma brukar gå till 

Åkes mormor och beklaga sig när hennes son inte kan uppföra sig. Om läsande barn tolkar 

berättelsen på det viset blir det en moraliserande saga där budskapet från vuxna till barn är 

den vuxnes upplevelse av pinsamhet och skam när barn inte kan uppföra sig i sociala 

sammanhang. Men en omvänd tolkning skulle också kunna spegla hur barnet ger oss vuxna 



21 

 

läsare perspektiv på hur barn upplever det när vuxna beklagar sig inför andra vuxna över 

deras dåliga uppförande.  

 

3.3 Ska vi va? 

Ska vi va? är ett relationsdrama mellan två flickor i förskoleåldern som bor i ett 

radhusområde. Flisan är en flicka som tycker om att sitta för sig själv ibland och pyssla och 

när grannflickan Berit kommer och frågar om Flisan vill komma ut och leka blir hon irriterad: 

  

”Åh nej! Inte Berit! tänker Flisan. 

 – Hej ska vi va? frågar Berit. Vet du, jag kan visa dej djur som bor under en sten. 

Det där hittar hon bara på, tänker Flisan. Och så har hon galonisar fast det inte regnar.”  

 

Berit är efterhängsen och återkommer flera gånger till Flisans hus och upprepar sin fråga. När 

Berit sedan ledsnar och inte kommer flera gånger får flickornas relation en ny vändning. 

Flisan börjar längta efter Berit och vi får följa hennes närmanden till sin vän. Historien 

berättas ur Flisans perspektiv men bilderna kan ge läsaren insyn i de vuxna karaktärernas liv, i 

bakgrunden av dramat mellan flickorna.  

3.3.1 Den realistiska berättelsen  

Bokens framsida visar Flisan som står under taket på verandan nonchalant lutande mot en 

stolpe och med sammanbiten mun och föraktfull blick tittar på den glada men smutsiga Berit 

som står nedanför i regnet med pinnar i händerna. Redan här får läsaren en uppfattning om att 

berättelsen är ett relationsdrama där flickorna i bilden ger uttryck för olika känslor. Det blir ett 

tydligt exempel på hur en bild kan ge läsaren beskrivningar som skulle bli omfattande i en 

text (se Nikolajeva, 2000:145). Bilden ger läsaren information om vilken miljö barnen 

befinner sig i, barnens känslor och utseende, och vilket tema berättelsen behandlar. 

Flisans ansiktsuttryck visar förväntan, nöjdhet, frustration, arrogans med mera och 

avtecknas tydligt i bilderna i hela berättelsen. När Berit första gången knackar på och frågar 

om de ska leka illustreras Flisan ”blängande” och med stor irritation öppnar hon dörren bara 

lite på glänt. Flisans katt smiter in och Berit blir beskylld för det: ”-A men, nu smet katten in! 

Det var ditt fel. Han skulle vara ute”.  Hon smäller igen dörren och visar upp en oskyldig min 

när hon nekar till att någon varit vid dörren när pappa Göran frågar. Berit blir på nästa 

uppslag insläppt av Flisans mamma medan Flisan borstar tänderna. Bilden visar hur Berit 
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petar med sina pinnar lite var stans i badrummet och för att illustrera Berits rörelse är hon 

avbildad fyra gånger på samma bild. Detta tekniska grepp i den statiska bilden, som användes 

även för att skildra hur Åke upplevde mammans stress, sker bara vid ett tillfälle i berättelsen 

och jag upplever att bilden förstärker läsarens intryck av hur irriterande Flisan upplever den 

intensiva Berit. 

Trots att Flisan säger åt Berit att gå därifrån stannar hon och leker med Flisans saker och 

fortsätter locka Flisan att följa med ut och leka alltmedan Flisan ligger på soffan och verkar 

oberörd av Berits upptåg. Men bilden visar också hur Flisan med ett öga sneglar på vad Berit 

sysselsätter sig med på golvet. Flisan ”väntar ut” Berit som till slut reser sig och går och då 

först kan Flisan resa sig ur soffan. Till hennes förtret ser hon att katten Mirre följt med Berit 

ut. ”Men det är faktiskt inte hennes katt.”  

Ska vi va? är en vardaglig och realistisk berättelse och till skillnad mot Gittan och 

älgbrorsorna och När Åkes mamma glömde bort flyr inte Flisan in i en fantasivärld eller 

lekvärld för att bearbeta sina problem. Boken beskriver ett dilemma som både vuxna och barn 

kan känna igen sig i, den känsla vi upplever när vi inte vill vara tillsammans med en person 

som söker vår kontakt. Berättelsen är, trots att den beskriver ett relationsdrama mellan två 

barn, lika relevant för den vuxne högläsaren, och GTs recensent beskriver den som ”[m]ycket 

träffande för både små och stora läsare” (Sörenson, 2013).  Även fast språket i texten är 

barnets så associeras det ändå med det ”allmänmänskliga” och som en annan recensent 

påpekar: ”Den obekymrade älskvärda Berit som viftar med pinnarna och vill att man ska leka 

hennes lekar, henne har jag mött i alla åldrar” (Lindroth, 2013).  

Flisan blir uppmanad att gå ut i trädgården och leka och hon tar med sig sax och papper 

för att fortsätta pyssla utomhus. Just som hon hör Berit igen, ” – Ska vi va?”, blåser hennes 

klippta figurer iväg och hon börjar gråta. Berit börjar genast hjälpa till att plocka upp 

pappersbitarna och då blir Flisan irriterad och säger åt Berit: ” – Sluta! … Dom ska vara där.” 

Hon tar sin sköldpadda i famnen och lämnar Berit ensam med de nedblåsta pappersbitarna. 

Bilden visar hur Flisan sneglar irriterat över axeln på Berit när hon går in. Jag upplever som 

läsare en sympati för Berit som förödmjukar sig för att få en kamrat att leka med. Holmlund 

(2013) beskriver i sin recension karaktären Berit som ”påhittig, livlig, och spontan”, men 

också en ”lågstatusunge” som inte Flisan vill leka med och Berit som ”ett riktigt häftplåster 

och totalt obekymrad – eller omedveten – om att Flisan inte vill kopplas samman med henne.” 

Berit gör ett sista försök att få kontakt med Flisan genom att bjuda henne på glass. Här får 

till och med Berit en bekymrad min när Flisan talar om att hon är allergisk och drar igen 

dörren. Nu sker en vändning i historien och vi ser i bilderna hur Flisan börjar tappa intresse 
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för sina ensamlekar och sneglar ut på baksidan och lyssnar efter knackningar. När det börjar 

skymma står hon i altandörren och ropar lite försiktigt. Upplevelsen av hur Flisan känner sig 

lite ensam förstärks i bilden av mamma och Göran sittandes nära varandra i soffan och 

bildperspektivet beskrivs av Sörenson (2013) med orden ”[m]ilda färger blir hotfullt 

lavendelblå skuggor och sandgula ljuskäglor, som faller ut i trädgårdsmörker.”  

Nästa dag bestämmer sig Flisan för att gå ut och leka. ”Galonisar” kan vara bra att ha 

tänker hon och hon plockar också upp en pinne. När Flisan hittar Berit ute är maktspelet 

omvänt och det är Flisan som frågar: ”Ska vi va?” Berit är inte nödbedd och leder genast 

flickorna in i olika upptåg bland stenar och smådjur. Flisan tittar lite förundrat och nyfiket 

först på Berits förehavanden men efter en stund ger flickornas ansiktsuttryck en tolkning av 

hur de upplever en gemenskap med strålande ögon och skrattande munnar. 

Berättelsen upplevs som trovärdig och realistisk. Text och bild samarbetar och 

modaliteten är mestadels symmetriskt indikativ. Vid ett tillfälle när flickorna börjat leka 

tillsammans ute blir de rädda för en hund som de upplever börja jaga dem och hundens ägare 

är en farlig ”kille” enligt flickornas bedömning. Men rädslan för pojken och hunden är en del 

av flickornas fantasi i leken. Här är text och bild inte längre symmetriska utan det sker en 

skiftande modalitet i ikonotexten vilket är en vanlig teknik enligt Nikolajeva (2000) i 

skapandet av bilderböcker. Flickorna rusar därifrån och texten beskriver hur de upplever sig 

ha förövarna hack i häl medan bilden talar om för läsaren att det är en uttråkad tonårspojke 

som sätter sig på en sten medan hunden nosar lite i gräset.  Pojken och hunden har 

förekommit i berättelsens periferi och läsaren har kunnat lägga märke till dem trots att 

flickorna inte noterat deras närvaro. När text och bild skildrar olika upplevelser av en 

händelse uppstår en obalans i berättelsen. Denna obalans menar Rhedin (2004:34) skapar den 

spänning som gör att läsaren vill bläddra framåt till ett slut i berättelsen som skapar en 

jämvikt i bilden. 

 

3.3.2 Barn – och vuxenperspektiv 

De vuxna personer som är närvarande i berättelsen är Flisans mamma och Göran, som vi kan 

anta är sambo med Flisans mamma, och de beskrivs av Sörenson (2013) som ”förunderligt 

upptagna av annat än Flisans tanke och känsla”. Mamman och Göran är avbildade som 

oproportionerligt stora gentemot Flisan och det skulle kunna symbolisera deras avlägsenhet 

från barnens värld enligt Holmlund (2013). De är dock inte helt frånvarande i berättelsen. När 

Flisan äntligen bestämmer sig för att gå ut och leta efter Berit visar bilden att Göran står i 
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fönstret och tittar efter henne. Göran illustreras med oro eller möjligtvis en förvåning i blicken 

när han tittar efter Flisan som promenerar iväg och texten talar om för läsaren att Flisan är 

medveten om detta: ”Ja, ja, det får han väl göra”. 

Göran har först en frånvarande roll, måttligt intresserad av vad Flisan gör (går med 

hörlurar på sig, bär tvättkorg, kramar mamma) som sedan utvecklar sig till att bli en person 

som vill vara förståndig och myndig och säger åt Flisan att gå ut i solen, vilket hon också gör. 

Distansen mellan Flisan och Göran skulle kunna bero på en ny familjekonstellation där Göran 

har flyttat in till Flisan och hennes mamma. Ett sociologiskt perspektiv på familjerelationen 

skulle kunna skapa tolkningar som att Flisan är svartsjuk på Göran när mamman och sambon 

bara ”pussas och köksjobbar”, som Sörenson (2013) beskriver parets närvaro i berättelsen. 

Det skulle kunna vara en anledning till att Flisan inte vill gå ut när Berit kommer och frågar 

om de ska leka. 

Bilderna på de vuxna karaktärerna i Ska vi va? ger mer information för den egna 

tolkningen än vad texten gör. Flisans mamma förekommer i bakgrunden när hon umgås med 

Göran och vi får bara veta genom texten att det är mamma som hämtar Flisans kvarglömda 

sax på trädgårdsbordet. Mamman påverkar bara berättelsen vid tillfället när hon släpper in 

Berit till Flisan i badrummet, med orden: ”Nu har du nån att leka med.” Bilden i berättelsen 

menar Nikolajeva (2000:141) har en stor kraft i sin beskrivning av psykologiska relationer 

och maktpositioner. Hur personerna är avbildade i förhållande till varandra och deras 

placering i bilden kompletterar den information läsaren får av texten. Mamman illustreras 

liksom Göran oproportionerligt stor bredvid Flisan, något som enligt Nikolajeva (2000:140) 

är ett berättartekniskt grepp för att illustrera makt. 

Berättelsen fokaliseras genom Flisan och det är liksom i Gittan och älgbrorsorna och 

När Åkes mamma glömde bort bara ur huvudpersonens (barnets) perspektiv vi får uppleva 

berättelsen. Jag upplever Flisans vilja och känsla tydligt i sekvensen i badrummet när 

mamman släpper in Berit fast Flisan sagt ifrån om att leka. Flisan svarar: ”[m]en jag ska 

borsta tänderna”, på Berits fråga om de ”ska va?”  När Berit inte lyssnar och fortsätter tala 

med Flisan om lekar de kan leka utomhus säger Flisan bestämt: ”Nä, jag ska vara inne och 

gosa med min katt.”  När texten är skriven i ”jagform” upplever jag Flisans röst starkt 

fokaliserad och mer närvarande i berättelsen än berättarröstens. 

Nikolajeva (2004:172) förklarar fokaliseringen som rörlig och den beskriver förhållandet 

mellan berättaren och karaktären. När barnet i berättelsen fokaliseras upplever läsaren det som 

om att det är barnet som ”talar” och den verkliga berättaren (den vuxne) befinner sig i 

bakgrunden. Nikolajeva förtydligar begreppet fokalisering med exemplet: ”Man undviker 
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förvirring om man föreställer sig fokalisatorn som en lins genom vilken informationen måste 

passera på vägen från berättaren till läsaren.” Men när Flisan första gången avvisar Berit vid 

dörren och smäller igen den är det i stället ur berättarröstens synvinkel vi ser att Flisan nästan 

klämde fingrarna på Berit och vi läser i texten: ”Tur att Berit tog bort fingrarna.” Men 

berättarrösten är ändå ”trogen” Flisan och fördömer inte hennes handlande.   

Även om berättelsen beskriver Flisans perspektiv och läsaren inte får veta vad Berit 

tycker och tänker upplevs hon som en av huvudpersonerna eftersom dramat utspelar sig 

mellan de två flickorna. Texten berättar för läsaren vad Berit gör men aldrig vad hon tänker 

eller känner. Bilden däremot visar läsaren en barnkaraktär som vi utifrån egna erfarenheter 

skapar oss en uppfattning om. Det är här som bilden spelar in genom att vi utifrån våra 

erfarenheter skapar oss uppfattningar om personer, miljön med mera och Berit, som illustreras 

smutsig, fel klädd och går lite vind för våg, benämns i en artikel som ”lågstatusunge” 

(Holmlund, 2013). Egentligen får vi inte veta så mycket om Berits hemmiljö eller 

familjesituation, men ändå så föll hon i mina ögon in under stereotypen för ”maskrosbarn”. 

      

4. Avslutning 

Analyserna av de tre bilderböckerna visar att berättelserna skildras med huvudkaraktärernas 

(barnens) perspektiv. Det är Gittan, Åke och Flisan som genomgående används som 

fokalisator i skildringarna och berättarrösten ”avslöjar” inget för läsaren som inte 

huvudkaraktärerna är medvetna om. Berättargreppet bidrar därför till det konsekventa 

barnperspektivet i berättelserna.  

Lindenbaum skildrar barnens känslor och tankar med olika narrativa grepp såsom 

realism, fantasi- och lekvärld. I barnens fantasier används metaforer och symboler i 

skildringarna och dessa förstärker barnens (huvudkaraktärernas) upplevelser av händelserna. 

Berättelsernas respekt för barnets tankar och känslor kanske också förstärks av att 

Lindenbaum inte använder sig av den dubitativa eller optativa formen i sina skildringar. 

Berättelserna skildras istället konsekvent som ”sanna” och både text och bild skildras ur 

barnets perspektiv. 

De vuxna karaktärernas närvaro i berättelserna varierar från att bara skymta förbi i 

händelserna till att vara en del av dem. För den vuxne läsaren kanske större närvaro av vuxna 

karaktärer i berättelsen skapar en mer nyanserad läsning av bilderboken. Föräldrarnas/vuxnas 
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roll i berättelserna skildras ur Gittans, Åkes och Flisans (barns) synvinkel och förstärker det 

dubbla tilltalet i bilderböckerna. 

Barnens känslor och tankar i skildringarna handlar om vardagliga problem som berör 

både den unge läsaren och högläsaren. Vi kan, oavsett ålder, känna igen oss i de tre 

bilderböckerna och berättelserna berör vårt inre men på olika vis. 

De tre bilderböckerna har alla ett dubbelt tilltal men det som skiljer dem åt är på vilken 

nivå berättelserna når den unge och den vuxne läsaren. I Ska vi va? upplever jag att barn och 

vuxna kan tolka berättelsen med samma upplevelse. Vi känner igen oss i Flisans känsla av 

frustration över att inte få vara ifred och hennes motvilja att vara med ”den smutsiga Berit”. 

Känslorna kan upplevas som förbjudna, speciellt i enlighet med förskolans värdegrundsarbete 

där barn fostras till att alla människor har ett ”lika värde” och ”alla ska få vara med”. Men 

Lindenbaums tema i berättelsen Ska vi va? fångar i text och bild vad barnet känner inuti och 

ger läsaren ett osvikligt barnperspektiv. 

I boken om Gittan får läsaren ta del av hur barnet hanterar sina känslor i lekens värld och 

hur fantasin flödar i berättelsen. Barnet (Gittan) tillåts vara lite tillbakadragen och 

reflekterande. En djup berättelse om ett barns känslor och tankar som kan spegla även 

vuxenvärlden när vi samtalar med oss själva för att hantera våra känslor och vår strävan att 

förstå oss själva.  Berättelsen om Gittan och hennes möte med älgarna skildrar djupa känslor 

men älgarnas association till tonårspojkar skapar också i både ord och bild en humoristisk 

form i berättelsen. 

Humorn i När Åkes mamma glömde bort är också stor och bilderna skapar tillfällen till 

skratt över de dråpligheter Åke och hans ”drakmamma” råkar ut för. Men det är också den 

bilderboken som öppnar för djupare och allvarligare tolkningar av berättelsen än de övriga. 

Berättelsens olika nivåer för tolkningar skapar en spännande och oroväckande känsla i oss. 

Berättelsen skildrar en skrämmande upplevelse för ett barn när en förälder inte klarar av att 

vara vuxen. En hemsk tanke för ett barn men med hjälp av fantasins värld skildras händelsen 

utifrån barnets upplevelse av situationen där karaktären Åke är företagsam, hjälpsam och även 

söker stöd hos en annan vuxen (mormor). En skildring som speglar verkligheten för många 

barn i vårt samhälle. 

För att närma sig ett barns inre kanske det krävs att författaren använder greppen 

fantasivärld och lekvärld för att kunna närma sig det konsekventa barnperspektivet. Djupa och 

känsliga frågor kan annars te sig skrämmande för det ”läsande” barnet. Ett missförhållande i 

en familjesituation kan vara svår för ett barn att ”sätta ord på” men med hjälp av bilderböcker 

där barn känner igen sig kan bli ett stöd för det lyssnande barnets egna tankar. 
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       Nej, som lärare i förskolan behöver man inte vara rädd för att läsa När Åkes mamma 

glömde bort. En bilderbok som väcker oroliga känslor i den vuxne läsaren är kanske den 

boken som vi vuxna enligt Rhedin (2013:63) väljer bort på grund av okunnighet när den i 

stället skulle kunna vara den bok som skapar ett givande samtal i barngruppen. Den bilderbok 

som berör vårt inre är kanske också en berättelse där författaren lyckats skapa ett konsekvent 

barnperspektiv. Jag som vuxen läsare möter berättelsen och tolkar den utifrån min 

erfarenhetsvärld likväl som barnet tolkar den i enlighet med sin erfarenhet i livet.  Vi tolkar 

berättelsen på olika nivåer och berättelserna berikar våra inre liv. Kanske sitter det ett barn i 

just min barngrupp som behöver lyssna på berättelsen om Åke.  
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