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Sammanfattning 
Syftet  med  studien  är  att  diskutera  hur  ensamhet  skildras  i  nutida  barnlitteratur.  De  
fem  böcker  som  analyseras  är  Blompojken  (2014)  av  Elias  S.  Ericson,  Jag  vill  inte  leka  
själv!  (2014)  av  Anders  Alzén,  Prinsessan  Viktoria  (2014)  av  Kristina  Murray  Brodin,  
Flickan  från  långt  borta  (2014)  av  Annika  Thor  samt  Embla  mitt  i  kosmos  (2014)  av  
Majken  Pollack.  Jag  har  via  en  tematisk  sökning  i  Östersunds  biblioteks  databas  gjort  
mitt  urval  av  böckerna.    
          Studien  är  en  kvalitativ  studie  där  jag  analyserar  böckernas  helhet  samt  böckernas  
ensamhetstematik  för  att  till  sist  jämföra  böckernas  ensamhetstematik  med  varandra.  I  
analyserade  böcker  beskrivs  också  samspelet  mellan  text  och  bild  och  vidare  vad  det  
kan  ha  för  betydelse  för  bokens  ensamhetstematik.  
          Resultatet  visar  att  ensamhet  oftast  skildras  som  något  negativt  och  inget  som  
huvudpersonen  valt  själv.  Ensamheten  beskrivs  lika  ofta  som  en  inre  känsla  som  ett  
yttre  tillstånd  och  ensamheten  är  sällan  situationsbunden.    
  
Nyckelord:  Ensamhet,  bilderbok,  barnlitteratur,  vänskapsrelationer  
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1. Inledning 
I  denna  studie  ska  jag  undersöka  hur  ensamhet  skildras  i  nutida  barnlitteratur.  
Studien  fokuserar  på  ett  urval  av  nyligen  utgivna  bilderböcker  som  alla  handlar  om  
personer  som  upplever  ensamhet.  I  böckerna  avser  jag  att  analysera  och  diskutera  hur  
ensamhetstematiken  gestaltas  och  vilken  bild  av  ensamhet  som  går  att  utläsa  ur  de  
valda  böckerna.  Böckerna  jag  ska  analysera  är  Embla  mitt  i  kosmos  (2014)  skriven  av  
Majken  Pollack  och  illustrerad  av  Sara  Lundberg  ,  Flickan  från  långt  borta  (2014)  
skriven  av  Annika  Thor  och  illustrerad  av  Maria  Jönsson,  Jag  vill  inte  leka  själv!  (2014)  
skriven  av  Anders  Alzén  och  illustrerad  av  Maria  Borgelöv,  Blompojken  (2014)  skriven  
och  illustrerad  av  Elias  S.  Ericson  samt  Prinsessan  Viktoria  (2014)  skriven  av  Kristina  
Murray  Brodin  och  illustrerad  av  Kajsa  Lind.  
          Hur  ensamhet  skildras  i  barnlitteratur  kan  ge  upphov  till  tankar  som  barn  bär  med  
sig  i  förskolan,  skolan  och  vidare  ut  samhället.  I  flera  bilderböcker  jag  mött  ser  jag  att  
den  negativa  ensamheten  är  en  del  av  innehållet  och  detta  ofta  utan  att  belysa  den  
eventuella  problematiken.  Det  kan  vara  att  en  karaktär  stöter  ut  en  annan  och  sedan  
sätts  det  punkt  vilket  rimligen  skulle  kunna  ge  konsekvenser  i  hur  barn  både  handlar  
mot,  och  tänker  om,  andra  barn.  Detta  är  en  anledning  till  att  jag  anser  att  området  är  
angeläget  att  studera  vidare  på.  Barns  rätt  till  gemenskap  och  samhörighet  kommer  
aldrig  att  vara  inaktuell.    
          Trots  att  ensamhet  inte  alltid  behöver  vara  något  negativt  utan  kan  vara  självvald  
belyser  tidigare  forskning  om  barns  vänskapsrelationer  att  en  vänskap  innebär  en  
form  av  garanti  för  stöd  när  problem  uppstår.  Detta  stöd,  i  form  av  en  social  trygghet,  
är  något  som  barn  ständigt  är  beroende  av  och  det  kan  gälla  allt  ifrån  att  ha  någon  
som  hjälper  en  med  en  fråga  i  matematikboken  eller  någon  som  tröstar  om  barnet  slår  
sig  eller  känner  sig  ensam.  Ensamhet  kan  gå  hand  i  hand  med  mobbning.  Mobbning  
medför  ofta  stora  konsekvenser  för  den  utsatta  och  jag  funderar  kring  om  
diskussioner  kring  böcker  som  rör  ensamhet  kan  användas  som  ett  verktyg  att  minska  
den  icke-‐‑självvalda  ensamheten  i  skolans  tidigare  år.  Vidare  belyser  tidigare  forskning  
vikten  av  att  prata  om  just  känslor  kopplat  till  skönlitteraturen.    

1.2 Syfte 
I  denna  studie  analyseras  fem  bilderböcker  med  syfte  att  få  en  inblick  i,  och  ökad  
förståelse  för,  hur  ensamhet  skildras  i  nutida  barnlitteratur.  Tyngdpunkten  ligger  
därför  på  följande  frågeställning:          
  
-‐‑  Hur  skildras  ensamhet  i  nutida  barnlitteratur?  
  
Valet  av  frågeställning  grundar  sig  i  mina  egna  erfarenheter  från  mötet  med  
barnlitteratur  och  i  min  nyfikenhet  på  böckers  budskap  och  innehåll.  Jag  kommer  att  
analysera  utvalda  bilderböcker  för  att  se  hur  ensamhet  skildras  i  dessa.  Vidare  
kommer  jag  i  bakgrunden  att  föra  en  begreppsdiskussion  om  ensamhet.  Studien  
bidrar  med  diskursen  om  ensamhet  och  hur  ensamhet  definieras  och  diskuteras.  Efter  
det  kommer  jag  att  lyfta  fram  vad  jag  avser  när  jag  omnämner  en  bilderbok.  
          För  att  få  svar  på  hur  ensamhet  skildras  i  nutida  barnlitteratur  kommer  jag  under  
metoddelen  ta  fasta  på  hur  -‐‑aspekten.  Även  detta  relateras  till  frågan  om  hur  
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ensamhet  gestaltas,  uttrycks  och  ges  form.  Jag  kommer  att  analysera  hur  böckernas  
författare  och  illustratörer  väljer  att  gestalta  ensamhetstematiken  i  text  och  bild. I  
studiens  avslutande  diskussion  kommer  jag  bland  annat  att  resonera  kring  
möjligheten  att  använda  de  analyserade  barnböckerna  som  tillämpning  i  ett  
pedagogiskt  sammanhang.  
 

1.3 Urvalsmetod 
Jag  utforskade  bibliotekets  katalog  och  gjorde  en  utökad  sökning  med  ordet  ensamhet  
som  fritext.  Jag  valde  svenska  som  språk,  skönlitteratur,  barn,  bilderbok  samt  
sortering  efter  publiceringsår.  Efter  det  fick  jag  ett  antal  träffar  och  gick  två  vändor  till  
biblioteket  i  Östersund  för  att  hitta  bilderböckerna.  Jag  hade  25  böcker  och  valde  att  
sortera  så  att  alla  var  utgivna  under  de  senaste  3  åren  och  då  återstod  9  böcker.  Av  
dessa  9  böcker  kunde  jag  konstatera  vid  första  anblick  att  vissa  behandlade  ensamhet  
på  liknande  vis  och  jag  gjorde  därför  ännu  ett  urval.  Kvar  återstod  7  böcker  och  av  
dessa  var  5  utgivna  under  2014  och  jag  valde  att  fokusera  på  dessa.    

  

1.4 Material  
De  böcker  som  analyseras  är  Blompojken  av  Elias  S.  Ericson,  Jag  vill  inte  leka  själv!  av  
Anders  Alzén,  Prinsessan  Viktoria  av  Kajsa  Lind,  Flickan  från  långt  borta  av  Annika  Thor,  
Embla  mitt  i  kosmos  av  Majken  Pollack.  Samtliga  böcker  är  utgivna  under  år  2014.  
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2. Bakgrund    

I  det  här  avsnittet  presenteras  först  en  forskningsbakgrund  och  begreppsdiskussion  
kring  ensamhet  och  inom  denna  rubrik  ryms  också  forskning  som  rör  mobbning  och  
barns  kamratrelationer  och  hur  detta  kan  kopplas  till  ensamhet.  Därefter  presenteras  
bilderboken  i  stort  men  också  samspelet  mellan  text  och  bild  och  detta  följt  av  min  
definition  av  bilderboken  som  jag  avser  i  studien.  

2.1 Ensamhet – en begreppsdiskussion 
Konstvetaren  Måns  Wrange  beskriver  att  ensamhet  inte  är  något  entydigt  fenomen  
utan  ett  komplext  begrepp  vars  innebörd  skiftar  över  tid  och  i  olika  sammanhang.  
Ensamhet  kan  vara  en  inre  upplevelse  likväl  som  ett  yttre  tillstånd.  Det  är  inte  bara  
yttre  faktorer  som  förklarar  ensamhet  utan  ensamhet  är  också  en  känsla  som  kan  
infinna  sig  trots  att  en  person  är  omringad  av  människor.  Ofta  betraktas  ensamhet  
som  något  skamligt  och  tabubelagt  och  som  om  det  används  som  ett  mått  på  
livskvalitet,  men  ensamhet  behöver  inte  enbart  vara  negativ.  Ensamhet  kan  i  vissa  fall  
också  vara  självvald  (Wrange  2006  s.  3).  Ensamhet  drabbar  minst  lika  många  yngre  
som  äldre  människor  och  det  finns  inget  tydligt  samband  mellan  den  uppenbara  
ensamheten  som  social  isolering  eller  den  inre  upplevda  ensamheten.  Ensamhet  som  
sådan  kan  vara  både  positiv  och  negativ  för  individen  (Tornstam  1983  s.  50-‐‑53).  
            Ensamhet  kan  handla  om  att  missa  en  tillfredställande  social  kontakt  och  detta  i  
sig  kan  vara  en  avgörande  faktor  för  personens  hälsa  och  välbefinnande.  Klarar  man  
av  att  förhindra  en  negativ  känsla  av  ensamhet  kan  man  också  vara  ett  steg  mot  att  
förebygga  långtgående  konsekvenser  av  ohälsa.  Att  känna  bristande  tillfredställande  
av  sociala  kontakter  är  avgörande  för  att  känna  ensamhet  och  detta  indikerar  på  att  en  
persons  normer  för  optimal  social  kontakt  inte  uppfylls  (Nicolaisen  &  Thorsen  2016  s.  
126-‐‑127).  
          Det  är  inte  ovanligt  att  litteratur  för  barn  belyser  problem  hämtade  från  barnens  
verklighet.  Att  vissa  barn  känner  sig  ensamma  eller  känner  ett  utanförskap  snarare  än  
en  tillhörighet  och  gemenskap  är  inte  främmande  i  någon  grupp.  Via  forskning  kan  
man  konstatera  att  olika  grader  och  former  av  mobbning  förekommer  på  varenda  
skola  i  Sverige  och  risken  att  det  utsatta  barnet  stundtals  känner  sig  ensamt  existerar.  
Nästan  alla  som  gått  i  skolan  har  en  eller  annan  erfarenhet  från  mobbning.  Trots  
djupgående  samhällsförändringar  och  en  stor  medvetenhet  om  mobbningens  
förekomst  och  konsekvenser  kvarstår  det  som  ett  fenomen  i  sociala  sammanhang.  
Kunskapssituationen  kring  mobbning  blir  diffus.  Och  ena  sidan  medför  mobbning  för  
den  utsatta  ofta  mycket  stora  konsekvenser  och  andra  sidan  säger  sig  alla  vara  emot  
mobbning,  även  de  som  mobbar.  Både  mobbning  och  känslan  av  ensamhet  är  
återkommande  fenomen.  Båda  är  dessutom  geografiskt-‐‑  och  klassmässigt  spridda  och  
de  går  inte  att  se  dem  som  antingen  ett  under-‐‑  eller  överklassmässigt  problem  
(Eriksson  2001  s.  8-‐‑12).  
          En  annan  intressant  aspekt  att  redogöra  för  är  betydelsen  av  barns  kamratrelationer.  
Om  barn  i  utvald  barnlitteratur  upplevs  som  ensamma  kan  man  rimligtvis  ställa  sig  
frågan  om  ensamheten  kan  komma  att  få  negativa  konsekvenser  för  barnets  person  
eller  utveckling.  Forskning  visar  att  vänskap  skapar  en  belönande  kontext  för  barns  
utveckling  och  växande.  Många  av  vinsterna  barn  gör  i  samspel  med  en  vän  görs  även  
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i  relation  till  en  kamrat  men  att  det  finns  skillnader  i  upplevelsens  intensitet  i  leken  
och  i  samvaron  generellt.    En  viktig  faktor  som  en  vänskap  bidrar  med  yttrar  sig  till  
exempel  i  förutsägbarheten  att  man  är  varandras  kompanjoner.  Barn  med  vänner  kan  
räkna  med  att  han  eller  hon  möter  blicken  med  någon  på  morgonen,  har  någon  att  
sitta  bredvid  på  samlingen,  äta  med  i  matsalen  eller  kanske  ringa  till  på  helgerna.  Allt  
detta  kan  ses  som  en  motsats  till  att  behöva  känna  ensamhet.  Allt  ovan  innebär  också  
en  slags  garanti  för  stöd  när  problem  uppstår.  Vänner  är  lojala  och  ställer  upp  för  
varandra  och  vänner  kan  man  dela  sina  hemligheter  med.  Just  hjälp  och  stöd,  är  något  
som  barn  ständigt  är  beroende  av  i  vardagen  och  dess  utmaningar  som  till  exempel  en  
fråga  i  matematikboken  eller  hjälp  när  man  slår  sig  eller  känner  sig  ensam.  Barn  som  
har  en  vän  kan  räkna  med  detta  slags  stöd  medan  barn  som  lämnas  för  sig  själva  och  
är  ensamma  får  lösa  dessa  problem  ofta  helt  själva  (Jonsdottir  2007  s.  66-‐‑67).  
          Ensamhet  är,  som  nämnt,  ett  komplext  begrepp  som  skiftar  över  tid.  I  mina  
analyser  kommer  jag  att  relatera  skildringen  av  ensamhet  i  nutida  bilderböcker  till  
den  allmänna  begreppsdiskussionen  och  dess  förståelse  för  vad  ensamhet  är  och  hur  
ensamhet  kan  ta  sig  uttryck.  Jag  kommer  vidare  att  undersöka  om  
ensamhetstematiken  i  böckerna  är  beroende  av  fenomenet  mobbning  och  om  den  kan  
knytas  till  vänskap  och  vikten  av  vänskapsrelationer.  I  min  analys  kommer  jag  att  ha  i  
åtanke  att  om  en  person  är  ensam  i  ett  sammanhang  kan  ändå  personen  känna  en  
gemenskap  i  en  annan.  En  person  kan  känna  sig  ensam  trots  att  han  eller  hon  är  
omringad  av  andra  och  en  person  som  känner  sig  ensam  uppfyller  inte  önskade  
normer  för  optimal  social  kontakt.   

2.2 Bilderboken  
För  att  kunna  analysera  hur  ensamhet  skildras  i  nutida  barnlitteratur  behöver  jag  vara  
införstådd  i  hur  bilderboken  kommunicerar  med  läsaren.    
          Bilderböcker  är  benämningen  när  både  bild  och  text  betyder  lika  mycket  samt  att  
de  på  något  plan  samspelar  med  varandra.  Det  som  är  speciellt  med  bilderboken  är  att  
det  inte  går  att  läsa  texten  och  titta  på  bilderna  samtidigt.  Ofta  är  det  en  vuxen  som  
läser  texten  och  ett  barn  som  tittar  på  bilderna  om  barnet  själv  inte  lärt  sig  att  läsa  
(Boglind  &  Nordenstam  2010  s.  109-‐‑111).  
          I  böcker  med  både  text  och  bild,  som  en  bilderbok,  skapas  berättelsens  så  kallade  
rumsliga  struktur.  Detta  sker  bland  annat  med  hjälp  av  verbala  element,  av  visuella  
tecken,  linjer  och  färgytor.  De  visuella  elementen  används  för  att  avbilda  ett  objekt,  för  
att  uttrycka  stämning  eller  ton  och  för  att  skildra  rumslighet  och  rörelse  i  bilderna.  
Uppbyggnaden  av  en  bilderbok  kan  betraktas  som  en  tillfällig  rörelse  skapad  av  
texten  i  sig  men  som  avbryts  och  stannas  upp  av  bilderna  som  läsaren  möter.  Till  
skillnad  från  texten  har  bilden  ofta  en  mer  stämningsfull  funktion  i  barnböcker.    
          Det  fundamentala  för  bilderboken  i  sig  är  att  bläddringen  fungerar  som  en  
framåtdrivande  motor  och  utgör  tillsammans  med  bokens  storlek  och  format  själva  
uppbyggnaden.  I  de  böcker  jag  analyserar  finns  både  text  och  bild  och  av  detta  skapas  
berättelsens  rumsliga  struktur.  Genom  att  vi  vänder  blad  i  en  bok  så  fungerar  bilderna  
som  en  sekvens  i  ett  sammanhang.  Med  detta  sagt  kan  man  också  säga  att  bildernas  
komponenter  sällan  befinner  sig  i  jämnvikt  utan  snarare  kännetecknas  av  dynamik  
och  rörelse.  Bildernas  funktion  blir  att  föra  berättandet  vidare  (Druker  2008  s.  55-‐‑57).  
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          Den  nutida  bilderboken  behandlar  det  mesta  innehållsmässigt  och  ofta  tar  den  upp  
frågor  som  berör  barn.  På  senare  tid  kan  man  se  att  bilderboken  också  har  något  
specifikt  att  säga  den  vuxna  som  läser.  Bilderboken  har  därmed  ökat  sin  kompetens  
både  innehållsmässigt  och  formmässigt  och  breddat  sin  läsekrets  (Rhedin  2004  s.  11).    
          Sammanfattningsvis  avser  man  med  en  bilderbok  en  bok  av  begränsat  omfång  som  
i  skönlitterärt  syfte  vill  berätta  en  historia  genom  en  kombination  av  text  och  bild  så  
att  det  förekommer  minst  en  bild  per  uppslag  (Rhedin  2001  s.  17).    
  

Samspel mellan text och bild 
Det  finns  flera  sätt  att  se  på  om  text  och  bild  i  en  bilderbok  samspelar  med  varandra.  
En  grov  indelning  kan  göras  enligt  följande:  

• Symmetrisk  bilderbok  är  när  två  parallella  berättelser  i  form  av  en  verbal  och  en  
visuell  berättar  samma  sak  och  skapar  en  redundans  (att  det  egentligen  blir  
överflödig  information).  

• En  kompletterande  bilderbok  är  att  text  och  bild  fyller  i  varandras  luckor  och  
kompenserar  varandras  otillräckligheter.    

• ”Förstärkande”  bilderbok  fungerar  som  så  att  bilderna  förstärker  och  stödjer  
orden  och  den  verbala  berättelsen  är  därmed  starkt  beroende  av  bilderna  och  
går  inte  att  förstå  utan  dem.  I  vissa  fall  kan  förhållandet  vara  det  omvända,  att  
orden  förstärker  bilden.  

• En  bilderbok  kan  också  vara  ”kontrapunktisk”  där  text  och  bild  står  i  
kontrapunktiskt  förhållande  till  varandra.  Med  det  menas  att  de  ifrågasätter  
varandra  på  ett  spännande  vis  där  varken  ord  eller  bilder  är  förståeliga  utan  
varandra.    

• Till  sist  har  vi  en  motstridig  eller  ambivalent  bilderbok  där  kontrapunkten  
övergår  till  en  konflikt  där  text  och  bild  inte  stämmer  med  varandra  och  det  
skapas  en  förvirring  och  osäkerhet.    

  
Viktigt  att  ta  fasta  på  är  att  förhållandet  mellan  text  och  bild  kan  skilja  sig  mellan  
bilderbokens  olika  dimensioner  (Nikolajeva  2000  s.  22).    
          Det  jag  hädanefter  avser  när  jag  benämner  bilderböcker  är  en  bok  med  bild  och  text  
som  samspelar  med  varandra.  Med  bilderboken  avser  jag  en  bok  av  begränsat  omfång  
som  i  skönlitterärt  syfte  vill  berätta  en  historia  med  minst  en  bild  per  uppslag.  I  min  
analys  kommer  jag  att  se  på  hur  ensamhetstematiken  skildras.  Jag  kommer  också  ta  
fasta  på  bildens  och  textens  samspel  med  varandra  samt  se  om  detta  tillsammans  med  
illustrationerna  som  enskilt  element  förstärker  bokens  ensamhetstematik.    
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3. Metod    
Detta  är  en  kvalitativ  studie.  Kvalitativa  studier  kan  ses  som  en  nödvändighet  för  
ämnen  som  är  vaga,  mångtydiga  eller  subjektiva  så  som  upplevelser  som  inte  alltid  
kan  mätas  direkt  likt  exempelvis  ensamhet  eller  smärta.  Kvalitativa  studier  används  i  
syfte  att  uppnå  andra  värden  än  rent  tekniska,  man  vill  snarare  höja  trivsel  eller  
livskvalitet  i  något  slag  (Wallén  1996  s.  73).  Problematiken  med  att  tillämpa  en  
kvalitativ  metod  kan  vara  tillförlitligheten  till  grund  av  ett  begränsat  urval  böcker.  
Detta  är  jag  medveten  om  och  det  finns  förstås  fler  böcker  som  på  något  vis  skildrar  
ensamhet.  Men  på  grund  av  studiens  storlek  och  arbetets  tidsram  känns  ändå  dessa  
fem  böcker  som  ett  bra  alternativ  för  att  ge  en  inblick  i  hur  ensamhet  skildras  i  nutida  
barnlitteratur.    
        Vidare  har  studien  en  hermautistisk  utgångspunkt.  Ordet  hermeneutik  betyder  att  
tolka,  förklara  och  översätta.  Hermeneutiken  intresserar  sig  för  allt  som  är  
meningsfullt  och  metoden  för  att  förstå  mening  är  tolkning.  Man  kan  säga  att  
skaparen  av  en  text  eller  illustration  hade  en  intention  vilket  menas  att  han  eller  hon  
ville  något  med  att  skapa  verket.  (Brinkkjaer  &  Höyen  2013  s.  73)    
          Idag  används  hermeneutik  för  tolkning  av  alla  sorts  texter  eller  människors  
berättelser  om  olika  livserfarenheter.  En  hermeneutisk  textanalys  är  en  process  som  
sker  i  flera  steg.  Det  första  steget  innebär  att  man  ska  försöka  bilda  sig  en  uppfattning  
om  verket  som  helhet  med  frågan;  vilket  slags  verk  är  detta?  Steg  två  är  att  man  söker  
ett  tema  i  verket  som  exempelvis  ensamhet.  Ett  tema  är  kortfattat  en  upplevelse  av  
mening,  själva  poängen  med  texten  och  svarar  mot  frågan;  Vad  är  dess  poäng?  Det  
tredje  steget  kan  vara  att  jämföra  de  böcker  som  har  likartade  teman.  Sista  steget  är  att  
man  återgår  till  texten  som  helhet  med  den  fördjupade  förståelse  som  tidigare  steg  har  
gett.  Detta  kallas  för  den  hermeneutiska  spiralen  (Stensmo  2002  s.  112-‐‑117).  
          I  följande  avsnitt  presenteras  vald  analysmetod.    

3.1 Analysmetod 
I  min  analys  kommer  jag  att  göra  en  närläsning  med  fokus  på  handling  och  karaktärer  
utifrån  samspel  mellan  text  och  bild  och  mer  djupgående  analysera  
ensamhetstematiken.    
          Ramen  för  mitt  analysarbete  innefattar  den  hermeneutiska  spiralen  och  jag  
kommer  detaljerat  att  fokusera  på  själva  hur-‐‑aspekten.  Med  hur-‐‑aspekten  avser  jag  att  
kunna  svara  på  syftet  med  studien,  det  vill  säga  hur  ensamhet  skildras  i  nutida  
barnlitteratur.  Min  analys  med  närläsning  innefattar  tre  steg.  Det  första  steget  handlar  
om  att  jag  övergripande  kommer  att  analysera  hur  böckerna  är  konstruerade.  Jag  
kommer  att  analysera  handling,  kronologi,  personskildringar,  miljö  och  tid  samt  
berättarröst  och  perspektiv.  Del  två  handlar  om  själva  karaktärsanalysen.  I  
karaktärsanalysen  kommer  jag  ta  fasta  på  karaktärens  repliker  och  dess  innehåll  och  
form,  hur  karaktärens  yttre  gestaltas  samt  karaktärens  handlingar.  Avslutningsvis  i  
denna  del  kommer  jag  också  analysera  om  miljön  som  karaktären  befinner  sig  i  ger  
ledtrådar  om  hans  eller  hennes  inre.    
          I  den  sista  delen  kommer  jag  att  se  på  samverkan  mellan  text  och  bild  och  
analysera  bildens  uttryck  i  sig.  Alla  dessa  tre  steg  i  min  analys  bidrar  med  olika  delar  
som  gör  att  jag  kommer  kunna  svara  på  hur  ensamhet  skildras  i  utvald  barnlitteratur  i  
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form  av  bilderböcker.  Jag  kommer  också  enskilt  att  redogöra  för  ensamhetstematiken  
för  varje  barnbok.  Avslutningsvis  kommer  jag  att  jämföra  böckerna  med  varandra  för  
att  ta  fasta  på  skillnader  och  likheter  om  hur  ensamheten  gestaltas.  Jag  kommer  också  
återkoppla  skildringen  av  ensamheten  i  böckerna  till  forskningen  och  den  allmänna  
diskursen  om  ensamhet.    
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4. Analys   
Nedan  presenteras  analyser  samt  böckernas  innehåll  i  utvald  barnlitteratur.  I  slutet  av  
detta  avsnitt  återfinns  en  sammanfattning  där  jag  beskriver  hur  ensamhetstematiken  
skildras  och  där  jag  lyfter  både  skillnader  och  likheter  mellan  bilderböckerna  i  min  
studie.  

4.1 Embla mitt i kosmos 
Embla  mitt  i  kosmos  är  bok  nummer  två  i  bokserien  om  Embla  och  den  är  skriven  av  
Majken  Pollack  och  illustrerad  av  Sara  Lundberg.  
  
(Bild  borttagen  för  publicering)    
  

          Det  är  kväll  och  Embla  ska  gå  och  lägga  sig  men  kroppen  vägrar  att  somna.  Embla  
känner  sig  ensam,  fast  hon  är  omringad  av  andra  och  Emblas  mamma  förstår  inte.  Vi  
är  tillsammans,  säger  mamman,  fast  det  är  inte  så  Embla  menar.  Tänk  om  ingen  annan  
finns  som  Embla  finns?  

Boken  är  berättad  i  kronologisk  ordning  och  det  är  Embla  och  hennes  mamma  som  
är  med  i  berättelsen.  Embla  är  den  person  som  barnet  kan  identifiera  sig  med.  Boken  
innefattar  bara  dessa  två  personer  och  det  lämnas  tomt  för  läsaren  att  själv  fantisera  
om  det  finns  fler  personer  i  familjen  då  det  inte  framgår  i  varken  bild  eller  text.  Embla  
och  Emblas  mamma  ger  läsaren  känslan  att  deras  relation  är  nära  och  varm  genom  
sättet  de  talar  till  varandra  och  hur  bilderna  är  målade.  Handlingen  utspelar  sig  under  
en  kväll  hemma  hos  Embla  och  personerna  rör  sig  mellan  vardagsrum,  Emblas  
sovrum  och  mammans  sovrum.  Läsaren  ges  en  inblick  i  Emblas  fantasi  där  hon  
tillsynes  verkar  vara  lite  vilsen.  Om  man  ser  på  den  kulturella  miljön  kan  man  anta  att  
de  lever  i  ett  svenskt  bostadsområde  av  medelklass.  Inget  tyder  på  att  familjen  har  det  
dåligt  ställt  men  heller  inget  tyder  på  att  de  lever  ett  liv  i  överflöd.  Miljön  har  i  detta  
fall  ingen  särskild  betydelse  för  ensamhetstematiken  då  den  varken  förstärker  eller  
förminskar  känslan  som  Embla  känner.  Att  miljön  inte  är  särskilt  utstickande  kan  vara  
ett  tecken  på  att  illustratören  önskar  att  alla  barn  ska  kunna  relatera  till  Emblas  
känslor  oavsett  omgivning,  att  inget  ska  vara  särskilt  anmärkningsvärt.  Tiden  förflyter  
som  den  vanligtvis  gör  i  bilderböcker  under  en  kort  tid  och  i  detta  fall  under  en  kort  
stund  på  kvällen  när  Embla  ska  somna.  Däremot  förmedlar  bilderna  att  Embla  
rimligen  känner  att  hon  aldrig  kan  somna  och  att  tiden  går  alldeles  för  långsamt.    

Berättandet  i  bokens  text  består  av  repliker  mellan  Embla  och  hennes  mamma  och  
det  framkommer  alltid  tydligt  vem  som  säger  vad.  Det  är  genom  Emblas  tal  i  texten  
som  läsaren  möter  ett  jag  och  det  är  också  Embla  som  ibland  tilltalas  du.  Detta,  
tillsammans  med  annat,  indikerar  på  att  hon  är  bokens  huvudkaraktär.  Det  är  också  
bara  genom  Embla  vi  kommer  i  kontakt  med  tankar  då  vi  ingenstans  möter  hur  
mamman  tänker  eller  känner.  Detta  blir  tydligt  då  det  finns  ett  uppslag  i  boken  där  
Embla  tittar  ut  genom  fönstret  och  tänker.  Det  blir  därför  heller  aldrig  tvetydigt  vems  
röst  man  hör  i  boken.  Varför  författaren  valt  att  arbeta  med  repliker  skulle  rimligen  
kunna  vara  för  att  förstärka  svårigheten  i  att  uttrycka  vissa  känslor  och  tankar  i  ord.  
          Embla  är  berättelsens  protagonist  och  hon  kan  benämnas  som  en  karaktär  vars  
egenskaper  överlåts  på  läsarens  medskapande  förmåga.  Som  exempel  beskrivs  det  
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inte  hur  hon  känner  i  sin  ensamhet  men  däremot  kan  flera  olika  element  i  både  text  
och  bild  hjälpa  läsaren  att  dra  slutsatser  om  detta.    

Emblas  egna  repliker  och  dess  innehåll  och  form  indikerar  på  att  Embla  är  en  tjej  
som  alla  andra  barn.  Hon  har  stora  frågor  som  ibland  blir  för  komplexa  för  en  vuxen  
att  förstå  eller  besvara.  Emblas  uttryck  i  bilderna  visar  en  rad  olika  känslor  och  
färgsättningen  genom  hela  boken  hjälper  läsaren  att  förstå  att  dessa  uttryck  i  det  stora  
hela  är  förknippade  med  något  skrämmande,  främmande  och  oförståeligt.  

Huvudkaraktärens  handlingar  är  varken  oväntade  eller  konstiga.  Embla  handlar  
efter  hur  hon  känner  och  mamman  bemöter  detta  på  ett  pedagogiskt  sätt.  När  Embla  
inte  känner  sig  förstådd  går  hon  vidare  och  försöker  uttrycka  sig  på  nya  sätt  för  att  
hennes  mamma  ska  förstå.  Inget  oväntat  sker  och  Embla  beter  sig  som  vilket  barn  som  
helst  och  hennes  handlingar  speglar  hennes  tankar.    
          Embla  mitt  i  kosmos  är  i  huvudsak  en  förstärkande  bilderbok  där  bilderna  både  
förstärker  och  stödjer  den  verbala  berättelsen.  På  vissa  uppslag  skulle  det  vara  svårt  
för  läsaren  att  förstå  Emblas  tankar  och  känslor  om  bilden  inte  fanns  som  stöd.  
Förhållandet  mellan  text  och  bild  tar  sig  lika  uttryck  genom  bokens  olika  dimensioner  
och  uttrycket  blir  aldrig  motstridigt.  

Bilderna  i  boken  förmedlar  både  stämning  och  känslor.  I  den  fysiska  miljön  kan  
läsaren  anta  både  Emblas  sociala  relation  till  sin  mamma  samt  att  de  tillhör  en  familj  i  
medelklass.  Texten  i  sig  säger  ingenting  om  Embla  upplever  den  ensamhet  hon  syftar  
på  som  om  den  vore  någonting  negativt  men  av  bilderna  att  tolka  så  är  hennes  känslor  
ganska  besvärliga.  Illustrationerna  är  mörka,  något  diffusa  och  skapar  en  stämning  
likt  oro.  Färgsättning  och  ljus  är  också  ett  verktyg  för  att  skapa  känsla  och  detta  verkar  
vara  något  som  Lundberg  medvetet  arbetat  med  när  hon  illustrerade  bilderna  till  
boken.  Illustrationerna  i  denna  bok  förstärker  Emblas  känslor  och  lär  oss  att  förstå  
hennes  uppfattning  av  den  värld  ett  litet  barn  kan  befinna  sig  i.    
  
(Bild  borttagen  för  publicering)  
  

Ensamhetstematik 
Embla  känner  sig  ensam,  trots  att  hon  är  omringad  av  andra.  Hon  har  familj  och  hon  
har  vänner  men  hon  funderar  ändå  på  om  hon  inte  syns.  När  hon  ligger  ensam  i  sin  
eller  sin  mammas  säng  är  hon  också  fysiskt  ensam,  men  det  är  inte  den  ensamheten  
som  bekymrar  henne  utan  det  är  snarare  den  upplevda  ensamheten  –  den  som  inte  
syns.    
          Emblas  ensamhet  upplevs  som  negativ  av  henne  och  den  är  inte  självvald.  Trots  att  
Embla  inte  är  fysiskt  ensam  egentligen,  antagligen  inte  i  någon  situation  då  hon  är  ett  
litet  barn,  så  känner  hon  sig  ensam.  Embla  pratar  inte  om  att  vara  tillsammans  eller  att  
ha  kompisar,  för  det  har  hon,  utan  hon  pratar  om  känslan  att  vara  i  mitten  utan  att  
någon  ser  henne.  Som  om  hon  vore  en  liten  ”prick  i  kosmos”.  Ensamheten  får  sitt  
uttryck  i  existentiella  frågor  som  Embla  funderar  kring.    

Illustrationerna  i  boken  talar  för  att  Embla  har  en  livlig  fantasi  precis  som  de  flesta  
barn  har  och  kanske  är  det  just  genom  sin  fantasi  som  hon  kommit  på  att  hon  känner  
sig  ensam.  Samtidigt  som  man  genom  bilderna  kan  förstå  hur  ensam  och  vilsen  Embla  
kan  känna  sig  så  talar  dem  också  om  att  det  är  varmt,  kärleksfullt  och  ombonad  där  
hon  befinner  sig.  I  bokens  första  uppslag  sitter  Embla  och  hennes  mamma  i  soffan  i  
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vardagsrummet  och  utspritt  på  golvet  är  flera  olika  böcker  om  rymden  och  universum.  
Möjligen  är  det  illustrerat  på  det  viset  just  med  syfte  att  ge  läsaren  en  indikation  på  att  
hennes  intresse  i  livet  just  nu  är  rymden  och  att  det  också  är  där  som  hennes  känsla  av  
ensamhet  fått  rötter.  

I  denna  bok  blir  det  tydligt  att  ensamhet  är  ett  komplext  begrepp  som  skiftar  över  
tid  och  rum.  Hos  Embla  är  ensamheten  en  inre  upplevelse  och  yttre  faktorer  som  
vänner  eller  familj  kan  inte  påverka  hennes  känsla.  Emblas  mamma  hade  antagligen  
inte  blivit  medveten  om  hennes  upplevda  ensamhet  om  Embla  inte  förklarat  för  henne  
hur  hon  känt.  I  denna  bok  handlar  det  inte  om  att  missa  en  tillfredställande  social  
kontakt  som  Nicolaisen  och  Thorsen  (2016)  menar  utan  här  handlar  det  om  Emblas  
inre  känsla  av  ensamhet.  Av  boken  att  döma  handlar  det  heller  varken  om  mobbning  
eller  om  få  kamratrelationer.  

Relationen  mellan  Embla  och  hennes  mamma  ger  indikationer  på  att  hon  är  allt  
annat  än  ensam.  Hon  är  tillsammans  i  en  kärleksfull  relation  som  innefattar  både  
psykisk  och  fysisk  närvaro  i  ett  varmt  hem.  Emblas  känsla  av  ensamhet  förändras  
något  genom  bokens  olika  dimensioner  och  hon  ger  sig  inte  förrän  hennes  mamma  
förstår  henne  och  kan  ge  tröst.  I  bildexemplet  som  visas  ovan  smälter  nästan  Embla  
samman  med  sin  mamma  där  mamman  ömt  förklarar  att  de  alltid  var  tillsammans  i  
hennes  mage  men  att  när  Embla  föddes  blev  hon  en  egen  person  som  kan  välja  när  
hon  vill  vara  ensam  eller  tillsammans.  Kontentan  blir  att  barnet  som  växer  upp  
ofrånkomligen  blir  sin  egen  person  och  att  den  vetskapen  såklart  kan  vara  
skrämmande.  Boken  binder  ihop  ensamhet  till  individualitet,  separation  och  att  bli  en  
egen  person.    

  

4.2 Flickan från långt borta 
Flickan  från  långt  borta  är  skriven  av  Annika  Thor  och  illustrerad  av  Maria  Jönsson.  
Annika  Thor  debuterade  med  denna  som  sin  första  bilderbok  efter  att  tidigare  skrivit  
ungdomsböcker.    
  
(Bild  borttagen  för  publicering)  
  
En  kall  vinterkväll  knackar  flickan  på  dörren  till  ett  ensligt  hus.  Den  Gråa  som  bor  i  
huset  har  det  varmt  och  skönt  med  en  önskan  att  ingen  ska  störa  men  ändå  öppnar  
hon  dörren.  Den  Gråa  är  inte  van  vid  besök  men  flickan  får  stanna  och  värma  sig  vid  
elden,  sen  får  hon  gå.  Trots  att  Den  Gråa  helst  önskar  vara  ensam  så  väcker  flickans  
besök  något  i  henne.  En  längtan  efter  att  få  skratta  tillsammans  och  känna  gemenskap.  

Handlingen  utspelar  sig  i  kronologisk  ordning  under  ett  dygn.  De  karaktärer  som  
är  med  i  boken  är  Den  Gråa  och  flickan  som  båda  är  tjejer  och  rimligtvis  är  det  flickan  
som  ett  barn  kan  identifiera  sig  med.  Det  lämnas  till  läsarens  egen  fantasi  om  varför  
flickan  har  blivit  ensam  och  söker  någon  som  kan  ta  hand  om  henne,  men  också  
varför  Den  Gråa  är  ensam  och  har  en  föreställning  om  att  det  är  ensam  hon  vill  vara.    

Vidare  utspelar  sig  handlingen  i  en  öde  vinterskog,  inne  hos  Den  Gråa  och  i  en  del  
i  slutet  av  boken  får  läsaren  ta  del  av  Den  Gråas  drömmar.  Dessa  drömmar  målas  upp  
aningen  diffusa  men  beskrivs  som  ett  ställe  där  hon  aldrig  varit,  där  barn  lekte  
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tillsammans  och  vuxna  skrattade,  ett  ställe  som  kändes  som  hemma  fast  Den  Gråa  inte  
känner  igen  husen.  

Den  sociala  klassen  som  går  att  utläsa  genom  samspelet  av  text  och  bild  är  att  båda  
härrör  från  en  form  av  underklass  och  det  blir  som  mest  tydligt  i  hur  Den  Gråa  har  det  
i  sitt  hus.  Hon  har  få  möbler  och  inget  är  av  överflöd,  i  köket  fanns  bara  kaffe  men  i  
källaren  hittar  Den  Gråa  en  skvätt  mjölk  som  inte  var  sur.  Hon  har  en  fåtölj,  en  säng  
och  en  enda  stol  vid  bordet.    

Det  som  kännetecknar  textens  berättande  är  att  det  som  skrivs  ofta  filtreras  via  
Den  Gråa.  Exempelvis  kan  vi  via  Den  Gråa  läsa  att  ”Det  var  varmt  och  ensamt  och  
skönt.  Ingen  skulle  störa”.  Intressant  är  här  hur  ordet  ”ensamt”  ger  positiva  
indikationer  då  det  placeras  tillsammans  med  orden  varmt  och  skönt.  Berättelsen  
gestaltas  av  både  flickan  och  Den  Gråa  då  båda  talar  i  texten  med  ett  jag  och  båda  
benämner  den  andra  som  du.  Dock  är  det  bara  Den  Gråas  tankar  som  vi  kommer  i  
kontakt  med  vilket  gör  att  känslan  ändå  ges  att  det  är  hon  som  är  protagonisten  i  
boken  (även  om  båda  karaktärerna  framställs  som  lika  viktiga  i  sitt  sammanhang).      

Både  flickan  och  Den  Gråa  har  viktiga  roller  i  berättelsen  men  efter  att  ha  sett  på  
boken  som  helhet  kan  jag  konstatera  att  det  är  Den  Gråa  som  är  huvudkaraktären.  
Den  Gråas  egenskaper  blir  inte  tydligt  förklarade  men  både  text  och  bild  ger  flera  
indikationer  om  hur  hon  rimligtvis  är  som  person.  Hon  uttrycker  sig  med  många  
negativa  meningar  som  jag  kan  inte,  jag  vill  inte,  sen  får  du  gå,  tjata  inte,  nej,  det  får  
du  inte  med  mera.  Replikernas  innehåll  och  form  anspelar  på  att  hon  är  en  dyster  
person  och  man  får  samma  känsla  av  att  titta  på  vissa  av  bilderna.  Samtidigt  som  hon  
uttrycker  en  negativitet  går  hennes  handlingar  emot  det  hon  säger.  Hon  tar  ändå  in  
flickan,  hon  bjuder  henne  på  varm  mjölk,  låter  henne  värma  sig  vid  elden  och  hon  får  
sova  kvar  en  natt.  Dessutom,  som  bilden  nedan  visar,  bär  hon  flickan  från  golvet  där  
hon  sover  till  sin  egen  säng  för  att  låta  henne  sova  mjukt,  varmt  och  skönt.  Den  Gråas  
repliker  och  handlingar  går  därmed  helt  emot  varandra  och  det  är  hennes  empatiska  
tankar  som  får  henne  att  handla  därefter.  Detta  visar  att  hon  har  en  varm  personlighet  
någonstans  djupt  där  inne  men  att  den  delen  av  henne  kanske  försummats  i  sin  
ensamhet.  Den  Gråa  har  inte  behövt  tänka  på  andra  så  länge  hon  varit  ensam.  

Karaktärens  yttre  är  till  en  början  grått  rakt  igenom  och  antagligen  är  det  därifrån  
hon  fått  sitt  namn.  Intressant  är  att  se  att  ju  vänligare  hon  är  med  flickan  desto  mer  
rosiga  kinder  får  hon  och  rosiga  kinder  kan  i  många  fall,  liksom  detta,  förknippas  med  
ett  välmående.  Kanske  väcks  en  sida  hos  Den  Gråa  som  hon  trängt  undan  för  länge,  
länge  sedan?  
Flickan  från  långt  borta  är  på  de  flesta  plan  en  kompletterande  bilderbok  där  text  och  

bild  fyller  olika  funktioner  och  ibland  fyller  i  varandras  luckor  eller  kompenserar  
varandras  otillräckligheter.  Texten  går  helt  klart  att  förstå  utan  bilderna  men  inte  tvärt  
om.  Däremot  förtydligar  bilderna  det  texten  förmedlar  och  skapar  en  viss  känsla  i  
narrationen.  Hade  bilderna  varit  mer  positivt  illustrerade  hade  berättelsens  text  
rimligtvis  gett  en  mer  lustfylld  känsla.  Illustrationerna  förmedlar  både  vemod  och  
stämning  om  två  olika  slags  ensamheter  som  är  viktiga  att  ta  del  av.  Stilen  kan  ses  
som  sparsam  med  långsamma  rörelser  och  med  näst  intill  uttryckslösa  ansiktsdrag.  
Miljön  är  dämpad  och  färgskalan  dov.  Allt  detta  tillsammans  tyder  på  en  ensamhet  
som  inte  torde  vara  positiv.  

En  aspekt  värd  att  uppmärksamma  är  att  bilderna  i  början  av  boken  har  en  mörk  
grå,  blå  och  svart  ton  men  i  slutet  av  boken  när  Den  Gråa  och  flickan  trots  allt  väljer  
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att  vara  tillsammans  så  får  omgivningen  liv.  Miljön  speglas  inte  längre  som  en  kall  
vinternatt  utan  snarare  som  en  tidig  morgon  på  vårvintern  där  gräs  och  blommor  
skymtas  under  snön  vilket  ger  läsaren  en  känsla  av  hopp.    

  
(Bild  borttagen  för  publicering)  
  

Ensamhetstematik 
Denna  bilderbok  visar  på  två  olika  typer  av  ensamhet.  Flickan  är  motvilligt  ensam  för  
att  det  inte  fanns  någon  som  kunde  ta  hand  om  henne  längre.  Den  Gråa  och  andra  
sidan  har  en  föreställning  om  att  hon  vill  vara  ensam,  och  varför  jag  kallar  det  
föreställning  är  för  att  hon  sedan  kommer  underfund  med  att  det  var  mycket  
trevligare  med  en  gemenskap.  Det  är  en  bok  som  delvis  handlar  om  att  finna  någon  
som  man  inte  visste  att  man  saknade  men  också  om  en  längtan  efter  samhörighet.  
          Den  Gråa  har  motstridiga  känslor,  hon  ”vill”  vara  ensam  men  kan  inte  låta  bli  att  
bry  sig  om  flickan  som  söker  någon  som  kan  ta  hand  om  henne.  I  hennes  tankar  får  
läsaren  ta  del  av  att  hon  egentligen  bryr  sig  om  flickan  även  om  Den  Gråas  verbala  
ord  antyder  motsatsen.  
          Ensamheten  som  skildras  i  boken  handlar  om  en  uppenbar  icke-‐‑självvald  ensamhet  
hos  lilla  flickan  som  fick  lov  att  gå  då  det  inte  längre  fanns  någon  som  kunde  ta  hand  
om  henne.  Däremot  framgår  det  inte  om  Den  Gråas  ensamhet  till  en  början  var  
självvald  eller  inte.  Hon  verkar  genom  boken  tro  att  hon  vill  vara  ensam,  men  det  i  sig  
tyder  inte  på  att  det  var  något  som  hon  från  början  valt  själv.  I  min  
forskningsbakgrund  talar  jag  om  en  situationsbunden  ensamhet  men  i  denna  bok  
tolkar  jag  det  som  båda  karaktärerna  är  ensamma  oavsett  på  vilken  plats  de  befinner  
sig.  Hos  båda  är  det  också  en  yttre  uppenbar  ensamhet  som  gestaltas  som  hos  flickan  
stämmer  överens  med  hennes  inre  känsla  medan  Den  Gråa  snarare  verkar  intala  sig  
själv  att  det  är  bäst  så.  
          Den  Gråas  ensamhetskänsla  förändras  under  bokens  gång.  Till  en  början  tycker  
hon  att  det  är  besvärligt  med  sällskap  och  hon  hade  helst  varit  i  fred.  Under  bokens  
gång  väcks  något  i  henne  som  gör  att  hon  trots  allt  inser  att  hon  föredrar  flickans  
närvaro.  Mot  slutet  av  berättelsen  när  flickan  fått  lov  att  ge  sig  av  blir  inget  sig  likt  hos  
Den  Gråa.  Veden  är  sur,  det  kommer  rök  ur  spisen  och  värmen  känns  kvav.  Kaffet  
smakar  inte  heller  som  det  brukar  göra  och  ingenting  är  som  det  ska.  Den  Gråa  snörar  
på  sig  skorna  och  går  ut  i  vinterkylan  att  leta  reda  på  flickan,  hon  ropar  sig  hes  men  
fortsätter  ändå  ropa  och  det  känns  som  hon  aldrig  mer  kommer  bli  varm  igen.  Tillslut  
hittar  hon  flickan  och  berättar  för  henne  att  hon  kan  stanna  hos  henne  så  länge  hon  
vill,  att  hon  ska  ta  hand  om  henne  och  på  kvällen  kryper  båda  ner  tillsammans  i  
sängen.  Detta  visar  att  Den  Gråa  går  från  att  till  en  början  vilja  vara  ensam  ändå  till  
sist  föredrar  en  tvåsamhet  tillsammans  med  flickan.  Det  är  också  först  nu,  när  hon  
sover  tillsammans  med  flickan,  som  hon  drömmer  om  ett  ställe  som  hon  aldrig  varit  
på  men  som  hon  nu  förstår  att  hon  alltid  längtat  till.  Jag  kopplar  det  som  att  deras  
nyfunna  vänskapsrelation  gör  att  ensamheten  ur  ett  negativt  perspektiv  upphör  
existera  i  bokens  slut.  En  rimlig  förklaring  till  att  Den  Gråa  uppskattat  sin  ensamhet  
fram  till  flickan  knackar  på  i  hennes  hus  skulle  kunna  vara  att  Den  Gråa  upplevt  
ensamheten  som  en  trygghet  och  som  en  säkerhet  och  ett  tillförlitligt  tillstånd.    
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          I  Flickan  från  långt  borta  speglas  ensamheten  hos  två  personer  av  helt  olika  ålder.  
Hos  Den  Gråa  handlar  det  antingen  om  en  social  isolering  och  ett  utanförskap  av  att  
se  på  karaktären  själv,  hennes  handlingar  men  också  av  omgivningen.  Men  att  inte  
glömma  kan  det  ändå  handla  om  en  självvald  ensamhet  som  för  henne  är  något  som  
upplevs  som  tryggt  och  stabilt.  Då  den  nutida  bilderboken  ofta  har  något  specifikt  att  
säga  även  den  vuxne  läsaren  tror  jag  ett  av  budskapen  är  att  våga  ”öppna  dörren”  för  
de  ensamma  som  behöver  en  trygg  famn.  
            

4.3 Jag vill inte leka själv! 
Denna  bok  är  författad  av  Anders  Alzén  och  illustrerad  av  Maria  Borgelöv  och  är  den  
första  boken  om  Mirjam,  hennes  mamma  och  hennes  mammas  kille  Pierre.  
  
(Bild  borttagen  för  publicering)  
  
Jag  vill  inte  leka  själv  är  en  bilderbok  som  handlar  om  en  flicka  som  heter  Mirjam.  
Mirjam  är  i  lekparken  tillsammans  med  sin  mamma  och  mammans  kille  Pierre  när  
mamman  springer  iväg  för  att  köpa  bullar  till  fikat.  Mirjam  vill  att  Pierre  ska  leka  med  
henne  som  han  brukar  göra  men  just  nu  vill  han  bara  läsa  sin  tidning.  Mirjam  blir  
tjurig  för  hon  vill  inte  leka  själv.  Det  kommer  en  gräshoppa  och  hoppar  förbi  henne  i  
sandlådan  och  hon  börjar  fantisera  om  att  hon  också  vore  en  gräshoppa.  Då  skulle  hon  
bajsa  på  Pierres  tidning.  Eller  tänk  om  hon  vore  en  elefant,  eller  en  cirkushäst  eller  
kanske  en  riddare?  Eller  tänk  om  hon  hade  ett  kafé  och  bakade  massor  av  bullar?  
Plötsligt  kommer  Pierre  till  hennes  kafé  och  vill  gärna  smaka.  Pierre  berömmer  
Mirjam  att  hon  var  så  duktig  att  leka  själv.  Men  hon  har  väl  inte  lekt  själv?  Hon  ville  ju  
inte  det?  Vad  tokigt  det  kan  bli  när  man  har  livlig  fantasi.    

Boken  utspelar  sig  under  en  kort  stund  i  en  lekpark  och  händelsen  är  berättad  i  
kronologisk  ordning.  De  personer  som  är  med  i  boken  är  Mirjam,  hennes  mamma  och  
mammans  pojkvän  Pierre.  Mirjam  är  den  person  i  boken  som  ett  barn  kan  förknippa  
sig  med.  Mirjams  mamma  har  många  tatueringar  på  ena  armen.  Det  är  en  helt  vanlig  
familj  som  gestaltas  men  inte  den  typiska  kärnfamiljen  (SCB.se  B).  Bokens  gestalter  
framstår  som  snälla  och  det  får  läsaren  reda  på  genom  att  ta  del  av  deras  
konversationer  men  också  genom  minspel  som  illustreras  genom  bilderna.  Även  om  
Pierre  inte  just  nu  vill  vara  med  och  leka  så  ges  känslan  att  han  och  Mirjam  har  en  bra  
och  nära  relation.    

Berättelsen  utspelar  sig  egentligen  bara  i  lekparken  en  sommardag  men  genom  
Mirjams  fantasi  följer  läsaren  med  till  både  en  cirkusscen  och  ett  bageri.  
Illustrationerna  berättar  att  miljön  kring  lekplatsen  är  städad  och  ren  och  det  är  fina,  
moderna  klätterställningar  och  mycket  gräs  och  flera  buskar.  Familjen  har  med  sig  
saft,  mamman  går  och  köper  bullar  och  Pierre  läser  en  papperstidning  så  inget  tyder  
på  att  det  är  en  familj  i  underklass  även  om  vi  inte  vet  något  om  deras  hemsituation.    
Berättelsen  kan  lika  gärna  skildra  ett  liv  i  förorten  som  ett  liv  i  storstad  eller  i  en  by  på  
landet,  det  lämnas  inga  ledtrådar  om  hur  eller  var  familjen  bor.    

Tiden  i  boken  speglas  på  två  vis.  Det  ena  är  den  första  stunden  som  verkar  gå  
långsamt  när  Pierre  inte  vill  hjälpa  Mirjam  att  klättra,  inte  vill  snurra  henne  och  inte  
vill  putta  på  fart.  Men  sedan  när  Mirjam  börjar  leka  själv  så  rusar  tiden  förbi  och  hon  
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har  inte  ens  märkt  att  hon  lekt  ensam.  Även  om  tiden  alltid  går  lika  fort  visar  
berättelsen  att  upplevelsen  kan  vara  att  tiden  står  stilla  kontra  rusar  fram.        
Jag  vill  inte  leka  själv!  är  en  bok  som  består  av  repliker  mellan  karaktärerna  och  det  

förtydligas  alltid  vem  som  säger  vad.  Berättartexten  är  också  ibland  skriven  i  tredje  
person,  här  ger  meningarna  uttryck  för  Mirjams  upplevelse  av  situationen  i  hennes  lek  
som  exempelvis  ”Hon  är  Mirjam,  världens  farligaste  skräcködla…”.  När  läsaren  tar  
del  av  vad  Mirjam  tänker  så  beskrivs  detta  med  hur  ”hon”  tänker  och  inte  hur  ”jag”  
tänker  vilket  ger  en  känsla  av  att  orden  ibland  ligger  i  läsarens  mun  och  inte  Mirjams.  
Det  är  bara  genom  Mirjam  som  läsaren  får  ta  del  av  tankar  i  text  och  bild  vilket  
indikerar  på  att  hon  är  bokens  huvudkaraktär.    

Som  berättelsens  protagonist  är  Mirjam  som  vilket  barn  som  helst.  Hennes  repliker  
säger  inget  särskilt  om  henne  som  person  utan  hon  speglas  som  ett  vanligt  barn.  
Däremot  ”hotar”  hon  Pierre  med  att  skvallra  till  sin  mamma  att  han  inte  vill  vara  med  
och  leka.  Detta  verkar  Pierre  inte  bry  sig  nämnvärt  om  vilket  rimligen  kan  tolkas  som  
att  karaktärerna  i  boken  känner  varandra  väl  och  att  Pierre  är  trygg  i  sin  roll  som  
bonuspappa.  Mirjam  är  en  karaktär  som  vi  lär  känna  genom  hennes  ord  men  också  
genom  hur  hon  gestaltas  i  bilderna.  Läsaren  ser  enkelt  genom  illustrationerna  när  hon  
har  tråkigt,  när  hon  är  svartsjuk  eller  när  hon  är  glad.    

Mirjams  repliker  och  dess  innehåll  och  form  talar  för  att  hon  är  bara  ett  barn  som  
har  tråkigt,  ett  barn  som  just  nu  inte  vill  leka  själv.  Det  finns  inget  som  talar  för  att  hon  
inte  har  vänner  eller  skulle  vara  utanför  utan  just  idag  är  det  tomt  på  andra  barn  på  
lekplatsen.  Mirjams  handlingar  går  inte  emot  hennes  ord  utan  hon  strosar  till  en  
början  runt  på  lekplatsen  medan  Pierre  läser  tidningen  och  sedan  avbryts  hon  av  en  
gräshoppa  som  gör  att  hon  börjar  leka  själv.    

Denna  bilderbok  kan  i  det  stora  hela  ses  som  en  symmetrisk  bilderbok  där  både  
den  verbala  och  den  visuella  berättelsen  säger  samma  sak  och  skapar  en  viss  
redundans.  Texten  skulle  gå  att  förstå  utan  bilderna  men  också  bilderna  skulle  gå  att  
förstå  utan  texten.    Förhållandet  mellan  text  och  bild  är  konsekvent  genom  bokens  
olika  dimensioner  och  blir  aldrig  motstridigt.      

Bokens  illustrationer  förmedlar  en  känsla  av  välmående  och  förmedlar  inget  
obehag.  Genom  både  text  och  bild  kan  vi  se  att  Mirjam  inte  vill  leka  ensam  men  
däremot  blir  bokens  kontrapunkt  i  slutet  att  det  kan  vara  bra  att  vara  ensam  för  att  få  
utlopp  för  sin  fantasi  och  som  i  Mirjams  fall  inse  att  hon  är  bra  på  att  ”hitta  på”.  Det  är  
en  ensamhet  som  till  en  början  upplevdes  negativ  av  Mirjam  men  som  blev  till  något  
väldigt  bra.  Vidare  är  bilderna  i  boken  färgglada  och  positiva  och  skapar  en  bra  
stämning.  Då  både  färgsättning  och  ljus  bidrar  till  känslor  hos  läsaren  så  ges  intrycket  
i  denna  bok  att  ensamhet  inte  behöver  vara  något  negativt.    
  

(Bild  borttagen  för  publicering) 
 
Ensamhetstematik 
Ensamhetstematiken  i  boken  ger  en  tydlig  indikation  på  att  det  kan  vara  positivt  att  
leka  själv.  Jag  vill  inte  leka  själv!  är  en  bok  som  innehåller  färgglada  bilder,  en  solig  
sommardag  med  en  flicka  som  inte  vill  leka  själv.  Mirjam  är  med  sin  familj  i  lekparken  
och  hennes  bonuspappa  Pierre  är  i  närheten  hela  tiden  men  det  handlar  om  att  Mirjam  
vill  att  han  ska  vara  med  och  leka.  Hon  är  fysiskt  ensam  så  tillväga  att  det  inte  finns  
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några  andra  barn  som  leker  på  lekplatsen  men  det  verkar  inte  vara  den  typen  av  
ensamhet  som  besvärar  huvudkaraktären.  Ensamheten  i  denna  bok  handlar  om  att  
vara  själv  för  stunden,  att  inte  få  hjälp  med  fart  på  gungan  eller  hjälp  upp  i  den  höga  
klätterställningen.  Ensamheten  är  inte  självvald  då  Mirjam  föredrar  sällskap  i  sin  lek  
och  därmed  är  ensamheten  till  en  början  något  som  upplevs  som  negativt  av  henne.    

Den  ensamhet  som  beskrivs  i  denna  bilderbok  är  en  ensamhet  som  rimligtvis  
skiftar  över  tid  och  är  situationsbunden.  Just  nu  vill  inte  Mirjam  leka  själv  men  det  
betyder  inte  att  hon  i  andra  situationer  ofta  är  själv  utan  det  kan  vara  det  motsatta.  
Kanske  är  hon  istället  ovan  att  leka  själv  och  därför  blir  denna  situation  tråkig  för  
henne?  Huruvida  hon  ofta  behöver  leka  själv  eller  inte  lämnas  till  läsarens  fantasi.  
Denna  bok  visar  ensamhet  som  något  vardagligt  och  enkelt  fenomen  som  många  barn  
förmodligen  ibland  känner.    

Mirjam  är  tillsammans  med  sin  mamma  och  bonuspappa  men  har  en  olust  att  
behöva  leka  själv.  Behöver  hon  leka  själv  får  inte  den  höga  fart  på  gungan  som  hon  
tycks  vilja  ha,  hon  kan  heller  inte  snurra  själv  på  snurrgungan,  klättra  högt  i  
lekställningen  och  hon  får  inte  gungbrädan  att  hoppa  sådär  bra  som  Pierre  brukar  
hjälpa  henne  med.  Mirjams  relation  till  sin  bonuspappa  innefattar  en  slags  garanti  för  
det  stöd  hon  behöver  när  hon,  som  i  detta  fall,  på  lekplatsen  stöter  på  problem.  Precis  
som  Jonsdotter  (2007)  beskriver  så  är  hjälp  och  stöd  något  som  barn  ständigt  är  
beroende  av  i  vardagen  och  dess  utmaningar  och  i  denna  situation  blir  Mirjam  ledsen  
att  hon  inte  får  det  stöd  hon  förväntat  sig.    

Ensamhet  speglas  i  denna  bok  som  något  vardagligt  och  mindre  komplext  än  i  de  
andra  barnböckerna  i  studien.  Ensamheten  handlar  istället  om  en  olust  att  för  tillfället  
leka  själv  men  också  om  vikten  att  ändå  försöka  leka  trots  ett  uteblivet  sällskap.  Även  
om  vissa  saker  är  omöjliga  att  genomföra  för  Mirjam  ensam  finns  det  massa  andra  
saker  hon  kan  pyssla  med  på  lekplatsen  som  hon  faktiskt  behärskar.  Ensamheten  kan  i  
denna  bok  ses  som  något  som  är  positivt  och  utvecklande.  Det  kan  vara  tråkigt  att  
leka  själv  men  det  kan  också  vara  en  fördel  att  få  utlopp  för  sin  fantasi.  Mirjams  
ensamhetskänslor  utvecklas  genom  boken  på  så  vis  att  hon  till  en  början  tjatar  på  
Pierre  om  att  hjälpa  henne  och  leka  med  henne  men  mot  slutet  plötsligt  lekt  jättebra  
själv,  utan  att  veta  om  det.    
  

4.4 Blompojken 
Blompojken  är  skriven  och  illustrerad  av  Elias  S.  Ericson  och  det  är  även  hans  
debutbilderbok.  

  
(Bild  borttagen  för  publicering)  

  
Blompojken  handlar  om  en  liten  pojke  som  gillar  blommor  och  fina  saker.  Blompojken  
gillar  inte  coola  bilar  och  han  är  inte  stor  och  stark.  Blompojken  blir  kallad  mespojken  
och  fjollpojken  och  hans  pappa  säger  ”slå  tillbaks”,  men  han  är  ju  alla  de  där  namnen  
–  han  tycker  själv  att  han  är  väldigt  mesig  och  han  är  väldigt  fjollig.  Det  är  bra.  

Berättelsen  utspelar  sig  i  kronologisk  ordning  men  det  är  svårt  att  få  någon  
uppfattning  om  under  hur  lång  tid  boken  är  skildrad.  Blompojken  är  den  karaktär  
som  läsaren  får  bekanta  sig  med  och  de  andra  karaktärerna  i  boken  framkommer  mer  
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diffust  i  både  text  och  bild.  De  andra  karaktärerna  som  läsaren  ändå  får  ta  del  av  är  
fröken  och  Blompojkens  pappa  samt  bilder  som  i  bakgrunden  visar  andra  barn  som  
retar  Blompojken  för  den  han  är.  Den  gestalt  som  är  i  centrum  är  Blompojken  och  det  
är  honom  som  barn  kan  identifiera  sig  med.  Genom  att  författaren  placerar  
Blompojken  i  centrum  kan  man  också  rimligen  se  att  författaren  önskar  öka  läsarens  
förståelse  för  hans  situation  även  om  inte  alla  läsare  kan  relatera  till  den  han  är.    

Blompojken  skildras  som  en  pojke  som  är  trygg  i  vem  han  är  och  han  framställs  
som  modig  över  att  kunna  vara  lite  annorlunda.  Detta  får  läsaren  reda  på  genom  att  
på  bilderna  ta  del  av  pojkens  tillfredsställda  ansiktsuttryck  i  samband  med  ord  som  
rör  vem  han  är.  Texten  i  sig  berättar  att  Blompojken  är  fin,  att  Blompojken  är  snäll  och  
att  han  är  en  vänlig  pojke  som  hör  ihop  med  en  vacker  gul  blomma.    

Miljön  i  boken  målas  ofta  upp  som  drömmande  vilket  gör  att  känslan  ges  att  
läsaren  kliver  in  i  Blompojkens  huvud  för  att  få  ta  del  av  vem  han  är  och  hur  han  
känner.  Färgsättningen  är  stundtals  ljus  och  positiv  för  att  sedan  gå  över  i  ett  mörker  
som  speglar  rädsla,  utanförskap  och  en  känsla  av  oro  och  ensamhet.  Det  är  genom  
Blompojkens  perspektiv  som  vi  får  följa  berättandet  och  boken  innehåller  inga  direkta  
dialoger.  Att  boken  inte  innehåller  dialoger  gör  den  speciell.  Läsaren  får  ta  del  av  
Blompojkens  tankar  men  han  talar  inte  med  någon  och  vi  får  heller  aldrig  höra  hans  
röst  i  någon  dialog.  Ett  exempel  på  detta  är  att  Blompojken  på  ett  uppslag  sitter  och  
målar  en  blomma  med  ett  leende  på  läpparna  tillsammans  med  följande  text:  

  
Liten  pojke  
Inte  stor,  men  
Inte  stark,  men  
Blompojken  han  tänker  bra  
Blompojken  han  ritar  fint  
Inte  stor  och  stark  
Men  annars  väldigt  bra.  

  
Ovanstående  citat  ur  boken  är  ett  exempel  på  att  det  rimligen  är  hans  egna  tankar  som  
vi  möter  i  boken  även  om  detta  inte  är  utmärkt  på  något  vis.  

För  att  analysera  karaktärens  handlingar  så  vågar  han  vara  precis  den  han  är  trots  
att  samhället  önskar  att  han  vore  någon  annan.  Fröken  säger  att  han  ska  säga  ifrån  och  
hans  pappa  uppmanar  honom  att  slå  tillbaks  men  Blompojken  blir  bara  tyst  eftersom  
de  som  retar  honom  har  rätt.  Det  är  inte  rätt  att  retas  men  han  är  ju  allt  det  där  som  de  
andra  barnen  säger.  Och  kanske  tyder  det  också  på  att  han  inte  tar  illa  upp  av  deras  
kommentarer  men  blir  ledsen  över  deras  motsättningar?  Han  förändras  inte  efter  hur  
de  som  mobbar  honom  förväntar  sig  att  han  ska  vara  utan  han  bara  fortsätter  vara  den  
han  är.    

Blompojken  målas  i  bilderna  upp  som  en  pojke  som  är  tillfreds  med  vem  han  är  
men  tycker  det  är  jobbigt  att  andra  ska  lägga  sig  i  hans  identitet.  Läsaren  möter  bilder  
där  pojken  ser  nöjd  och  harmonisk  ut  när  han  är  ensam  men  tvärtom  verkar  bestört  
och  ledsen  när  han  blir  retad.  Bilderna  visar  att  han  känner  sig  ensam  och  förtvivlad  
över  att  de  andra  inte  verkar  acceptera  den  han  är.  Vidare  förmedlar  bilderna  en  
känsla  av  utanförskap  hos  pojken  då  han  målas  upp  som  ledsen,  med  kalla  färger  och  
sittandes  utanför  gruppen  av  människor.  Miljön  i  boken  pekar  på  att  det  som  pojken  
går  igenom  handlar  om  något  som  skulle  kunna  utspela  sig  vart  som  helst  i  världen  
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och  är  egentligen  inte  platsbundet  till  just  denna  situation.  Ingenting  ur  miljön  
används  heller  som  redskap  för  att  tala  om  att  detta  är  ett  situationsbundet  problem.    
Blompojken  är  främst  en  kompletterande  bilderbok  där  text  och  bild  fyller  i  

varandras  luckor  och  kompenserar  för  varandras  otillräckligheter.  Bokens  bilder  
skulle  kunna  tolkas  på  flera  andra  sätt  om  inte  texten  hjälpte  oss  förstå  författarens  
intention  med  berättelsen  som  skulle  kunna  vara  att  alla  är  lika  mycket  värda  och  
vikten  om  att  våga  vara  den  man  är.  Förhållandet  mellan  bild  och  text  är  konsekvent  
genom  bokens  olika  dimensioner.  Speciellt  med  denna  bok  är  att  författaren  av  verket  
också  är  illustratören  vilket  gör  att  han  medveten  kan  förstärka  bokens  textuella  
teman  och  motiv  genom  sina  bilder.  Bilderna  förmedlar  både  stämning  i  miljön  och  
känslor  hos  pojken  och  läsaren  får  ingen  egentlig  uppfattning  om  pojkens  relationer  i  
livet.  Inget  tyder  på  att  han  har  en  omhändertagande  familj  eller  goda  vänner  då  vi  
bara  få  möta  och  ena  sidan  en  pappa  som  tycks  aningen  arg  och  andra  sidan  ett  gäng  
som  genom  bilderna  beskrivs  som  mobbare.    

Ljus  och  färgsättning  har  i  denna  bok  en  viktig  funktion.  På  vissa  uppslag  är  
bilderna  mörka  med  en  blåaktig  ton,  det  vill  säga  kalla,  och  det  är  när  Blompojken  blir  
retad  eller  inte  känner  sig  förstådd.  Bilderna  är  däremot  rödgula  med  en  varm  ton  när  
han  upplevs  befinna  sig  i  en,  för  honom,  tryggare  zon.  Denna  tryggare  zon  är  när  han  
är  fysiskt  ensam.  Illustrationerna  hjälper  läsaren  att  förstå  Blompojkens  känslor.    
  

(Bild  borttagen  för  publicering) 
 

Ensamhetstematik 
Blompojken  är  en  bok  som  handlar  om  flera  saker.  Den  handlar  dels  om  en  feminin  
pojke  som  blir  utstött  på  grund  av  den  han  är  men  den  handlar  också  om  att  inte  
kunna  eller  inte  vilja  ändra  på  sig  själv  trots  att  omvärlden  anser  att  det  vore  mer  
behändigt.    

Blompojken  känner  sig  ensam  och  att  denna  ensamhet  är  för  honom  inte  självvald  
utan  att  han  är  ofrivilligt  utstött.  Han  verkar  ledsen.  Att  ensamhet  ses  som  ett  
komplext  begrepp  som  skiftar  över  tid  och  rum  blir  tydligt  i  denna  bok.  I  de  kontexter  
där  pojken  är  omringad  av  människor  verkar  han  också  känna  sig  som  mest  ensam.  
När  Blompojken  och  andra  sidan  är  fysiskt  ensam  verkar  han  mer  tillfreds  och  han  
framstår  dessutom  som  mindre  ensam  i  dessa  situationer.  Hos  honom  handlar  det  om  
ett  inre  tillstånd  och  en  inre  känsla  snarare  än  yttre  faktorer.  Intressant  är  att  han  
verkar  som  mest  ensam  när  han  är  bland  andra  människor.  Det  är  tydligt  att  
Blompojken  blir  mobbad  då  både  bild  och  text  i  boken  berättar  det  för  läsaren  men  
däremot  finns  det  inget  som  tyder  på  att  han  har  eller  inte  har  någon  vänskapsrelation.  
Även  om  han  känner  sig  ensam  med  sin  identitet,  att  ingen  tycks  vara  som  honom,  
framgår  det  inte  om  han  ändå  har  vänskapsrelationer.  Då  detta  inte  är  något  läsaren  
får  ta  del  av  kan  man  rimligen  anta  att  han  är  ensam  i  det  stora  hela.  Bokens  bilder  
talar  för  att  han  inte  har  någon  vän  då  ingen  hjälper  honom  i  de  situationer  där  han  
skulle  behöva  hjälp.  Han  får  inte  den  stöttning  som  han  skulle  behöva.    

Blompojkens  känsla  av  ensamhet  förändras  inte  särskilt  genom  boken  men  
däremot  skulle  det  kunna  ses  som  att  hans  självförtroende  växer  något  under  
berättelsens  gång.  I  mitten  av  boken  trampar  stora  pojkar  på  hans  blomma  under  ett  
mörkt  och  kallt  uppslag  medan  sista  uppslaget  i  boken  innefattar  varma  färger  och  
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avslutas  med  orden  ”Trampa  inte  Liten  blomma  Snälla  du.”.  På  detta  uppslag  sitter  
dessutom  pojken  med  ett  leende  på  läpparna  i  något  som  illustreras  som  en  stor  
blomkrona  med  en  hel  bukett  av  gula  blommor  i  sin  famn.  Jag  tolkar  det  som  att  
Blompojken  är  trygg  i  sin  identitet  och  att  målet  är  att  ingen  ska  kunna  trampa  ner  
varken  honom  eller  blomman  i  framtiden.  Kanske  är  dessutom  de  gula  blommorna  
som  en  symbolik  för  pojken  och  den  han  är.  Blompojken  känner  sig  rimligtvis  både  
skör  och  vacker,  precis  som  de  gula  blommorna.    

I  Blompojken  existerar  både  den  inre  upplevda  ensamheten  men  också  den  yttre,  
fysiska  ensamheten.  Fysiskt  verkar  pojken  lida  brist  på  vänner  och  sociala  relationer  
men  också  på  insidan  har  han  en  ensamhet  som  förknippas  med  en  ensamhet  med  sin  
identitet,  att  ingen  tycks  vara  som  honom.  Ensamheten  får  sitt  uttryck  genom  att  han  
är  någon  som  är  annorlunda  och  sticker  ut  från  samhällets  norm.  Det  verkar  både  som  
pojken  missar  tillfredställande  sociala  relationer  men  också  som  att  han  lider  ont  av  
sin  inre  upplevda  ensamhet  i  den  sociala  kontexten.  Hans  önskan  kan  vara  att  bli  
accepterad  och  förstådd  och  som  ett  led  i  det  även  få  fler  sociala  vänskapsrelationer.  
Samtidigt  är  det  först  i  den  sociala  kontexten  som  hans  ensamhet  som  ett  problem  
uppstår.  När  han  är  fysiskt  ensam  lider  han  inte  ont  av  det  vilket  gör  
ensamhetstematiken  intressant  i  denna  bok.  
  

4.5 Prinsessan Victoria 
Denna  bok  är  skriven  av  Kristina  Murray  Brodin  och  illustrerad  av  Kajsa  Lind.  
Kristina  Murray  är  utbildad  lärare  och  pedagog  och  hämtar  mycket  av  sin  information  
från  skola  och  förskola.    
  
(Bild  borttagen  för  publicering)  
  
Prinsessan  Victoria  är  en  bok  som  handlar  om  ett  oskuldsfullt  möte  mellan  ett  barn  och  
en  vuxen  som  läsaren  inte  vet  något  om.  Det  enda  uppenbara  är  att  Victoria  verkar  
frysa,  men  hon  saknar  varma  kläder  att  värma  sig  med.  Boken  speglar  barnets  
självklara  sätt  att  hjälpa  en  annan  människa  som  befinner  sig  i  en  utsatt  situation.  
Barnet  ser  att  Victoria  har  trasiga  tänder  och  världens  snällaste  ögon  och  barnet  ser  
Victoria  som  sin  vän.  Eftersom  barnets  familj  har  många  mössor  och  många  par  
vantar  blir  det  självklart  att  hjälpa  Victoria,  dessutom  släpps  hon  in  i  trapphuset  för  
att  få  värme  och  en  dag  bjuder  barnet  henne  på  nybakta  bullar,  ”Du  lilla”  viskar  
Victoria  när  hon  sticker  in  näsan  i  bullpåsen.    
          Berättelsen  utspelar  sig  i  kronologisk  ordning  och  tidsperioden  är  inte  formulerad  i  
texten  däremot  går  det  att  anta  att  mötet  mellan  barnet  och  Victoria  sker  under  
ungefär  en  månad.  Det  är  sent  på  hösten  när  första  snön  faller  och  vattenpölarna  
fryser  till  is.  De  personer  som  skildras  i  boken  är  i  första  hand  barnet  och  Victoria.  Det  
är  med  barnet  i  berättelsen  som  andra  barn  kan  identifiera  sig  med.  Runt  barnet  får  vi  
också  möta  pappan  och  några  grannar  som  bor  i  samma  flerbostadshus  som  barnet  
gör.  Bokens  gestalter  beskrivs  inte  med  några  annorlunda  egenskaper  än  de  som  dem  
förväntas  ha.  Barnet  beter  sig  som  ett  barn,  pappan  som  en  pappa  och  Victoria  som  en  
snäll  kvinna  som  av  någon  anledning  hamnat  utanför  samhällets  skydd.  En  möjlig  
tanke  är  att  Victoria  skulle  antas  vara  en  konstig  person  eftersom  hon  är  annorlunda  



21  
  

men  genom  barnets  fördomsfria  handlingar  får  vi  bekräftat  att  Victoria  egentligen  är  
som  alla  andra.  
          Miljön  som  speglas  i  boken  talar  om  att  berättelsen  utspelas  i  ett  bostadsområde  i  
en  stad  och  Victoria  sitter  på  en  bänk  i  en  park.  Victoria  har  alltid  med  sig  sin  
shoppingväska  tillsammans  med  en  påse  och  troligen  är  det  där  hon  förvarar  allt  hon  
äger.  Läsaren  får  följa  med  i  boken  till  vindsutrymmet,  barnets  hem  och  till  
parkbänken  där  Victoria  på  många  uppslag  sitter.  Bokens  text  är  berättad  i  första  
person  och  det  är  barnet  som  filtrerar  det  som  berättas.  Läsaren  får  möta  Victoria  via  
barnets  ögon  och  får  se  på  situationen  ur  barnets  perspektiv.    
          Bokens  huvudkaraktär  är  barnet  men  Victoria  har  en  minst  lika  stor  del  i  
berättelsen  då  det  är  kring  henne  som  barnets  handlingar  kretsar.  Barnets  repliker  
stämmer  väl  överens  med  hens  handlingar.  Replikerna  i  sig  är  mindre  komplexa  än  
vad  barnets  tankar  verkar  vara.  I  dialogerna  säger  barnet  inte  särskilt  mycket  och  är  
saklig  i  sina  formuleringar.  I  tankarna  däremot  får  läsaren  möta  en  smart  krabat  som  
smyger  ut  från  hemmet  när  pappan  inte  märker  och  som  lägger  en  sten  i  dörrspringan  
till  porten  så  att  Victoria  kan  komma  in  och  värma  sig  på  natten.  
          Barnet  bor  i  ett  flerbostadshus  med  sin  pappa.  Barnet  och  pappan  bor  i  en  lägenhet  
som  antyder  en  bostad  i  medelklass.  Genom  bilderna  ser  läsaren  att  familjen  har  tv,  
blommor,  en  katt,  bakmaskin  och  annat  vanligt  förekommande  i  ett  hem  som  inte  är  
av  underklass.  Man  ser  däremot  inte  några  föremål  som  tyder  på  att  hemmet  heller  är  
särskilt  modernt  och  skulle  vara  av  överklass.  Däremot  blir  det  intressant  att  se  på  
miljön  i  hemmet  kontra  den  situation  som  Victoria  befinner  sig  i  och  genom  den  
kontexten  har  familjen  både  allt  och  lite  till.  Det  finns  ingenting  i  miljön  som  barnet  
befinner  sig  hjälper  läsaren  att  dra  ledtrådar  om  barnets  inre.  Jag  uppfattar  inte  att  
illustratören  med  hjälp  av  bilderna  vill  ge  läsaren  särskilda  känslor  utan  snarare  vill  
att  mottagaren  ska  förhålla  sig  någorlunda  sakligt  till  bilderna  och  istället  ta  del  av  det  
som  händer  genom  texten.    
          Prinsessan  Victoria  kan  i  de  flesta  uppslag  ses  som  en  symmetrisk  bilderbok  där  
både  den  verbala  och  den  visuella  berättelsen  säger  samma  sak  och  på  så  vis  skapar  
en  form  av  redundans,  där  det  egentligen  blir  överflödig  information.  Texten  går  att  
förstå  utan  bilderna  men  också  bilderna  går  att  förstå  utan  texten.  Skulle  boken  tappa  
ett  av  elementen  skulle  handlingen  ändå  förstås  någorlunda  korrekt.  Förhållandet  
mellan  text  och  bild  tar  sig  lika  uttryck  genom  bokens  dimensioner  och  blir  aldrig  
motstridigt.    
          Illustratören  har  inte  arbetat  med  särskilda  element  för  att  skapa  en  viss  stämning  
eller  ton  i  bilderna.  Bilderna  i  denna  bok  är  relativt  realistiska  och  tar  inte  ut  några  
svängar  som  speglar  drömmar  eller  fantasi.  Däremot  visar  bilderna  genom  Victorias  
ansiktsuttryck  hur  hon  rimligen  känner  men  detta  skulle  inte  vara  omöjligt  att  förstå  
utan  bilderna  heller.  Med  det  sagt  är  inte  bilderna  dåliga  men  de  speglar  heller  inte  
någon  viss  känsla  hos  läsaren  på  det  vis  som  de  andra  böckerna  gjort.    
  

(Bild  borttagen  för  publicering) 
 
Ensamhetstematik 
Prinsessan  Victoria  är  en  allvarlig  och  realistisk  bok  som  bara  kanske  har  ett  lyckligt  
slut  då  slutet  lämnas  åt  läsarens  fantasi.  Boken  skildrar  utanförskap  i  samhället  som  
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läsaren  får  möta  genom  ett  barns  perspektiv.  Victoria  är  en  ensam  kvinna  som  saknar  
ordentliga  kläder  inför  vintern  och  hon  har  heller  ingenstans  att  bo.  Hon  berättar  för  
barnet  att  om  någon  bara  låter  porten  vara  öppen  så  kan  hon  bo  som  en  prinsessa.  
          Den  ensamhet  som  läsaren  kan  tyda  hos  Victoria  ter  sig  fysisk  som  ett  yttre  
tillstånd  där  hon  verkar  sakna  sociala  relationer  och  står  utanför  samhällets  skydd.  
Hon  har  heller  varken  ett  hem  eller  varma  kläder.  Det  framkommer  dock  inte  om  hon  
besväras  av  sin  ensamhet  som  en  inre  känsla  men  däremot  av  bilderna  att  döma  så  
gillar  hon  att  få  besök  av  barnet  då  hon  ofta  ler  under  deras  samtal.  Om  hon  väljer  att  
vara  ensam  eller  inte  är  svårt  att  finna  svar  på  men  man  kan  anta  att  hon  önskar  hon  
befann  sig  i  en  annan  tryggare  situation  rent  generellt.  Vidare  är  hennes  ensamhet  och  
ena  sidan  situationsbunden  då  det  handlar  om  en  kvinna  som  hamnat  utanför  
samhällets  skydd.  Och  andra  sidan  är  det  möjligt  hon  har  en  typ  av  gemenskap  på  ett  
härbärge  eller  liknande  men  det  lämnas  enbart  åt  läsarens  egen  fantasi.  
          Relationen  mellan  barnet  och  prinsessan  Victoria  är  fin  redan  från  början  och  
förhåller  sig  lika  enkelt  och  självklart  genom  bokens  olika  dimensioner.    
          Som  nämnt  tidigare  är  det  inget  särskilt  över  illustrationerna  som  verkar  ha  för  
avsikt  att  förstärka  några  känslor  hos  läsaren  utan  syftet  verkar  vara  att  skapa  så  
realistiska  bilder  som  möjligt.  Kanske  beror  detta  på  att  det  också  är  ett  verklig,  viktigt  
och  vardagligt  problem  som  skildras.  
          Genom  analysen  av  denna  bok  har  jag  funderat  över  många  olika  förklaringar  till  
varför  Victoria  inte  har  ett  hem  och  det  är  också  det  som  gör  boken  speciell.  Läsaren  
ges  en  stor  möjlighet  att  fundera  kring  berättelsen  med  perspektiv  från  sin  egen  
livserfarenhet  och  den  slutar  med  flera  frågetecken.  En  dag  är  Victoria  inte  kvar  och  
barnet  blir  ledsen  för  att  hon  inte  berättat  att  hon  skulle  ”flytta”.  En  lördagsnatt  snöar  
det  jättemycket  och  på  morgonen  har  någon  ritat  ett  hjärta  med  en  krona  inuti  och  
barnet  ritar  ett  hjärta  bredvid  och  viskar  ”Hej  då  prinsessan  Victoria”.    
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4.6 Sammanfattning 
Efter  analys  av  dessa  fem  bilderböcker  som  alla  innehåller  en  skildring  av  ensamhet  
kommer  jag  nu  att  utföra  det  sista  steget  i  den  hermeneutiska  spiralen.  Syftet  med  
följande  sammanfattning  är  att  försöka  se  tillbaka  på  böckernas  helhet  och  jämföra  
böckernas  ensamhetstematik.  

Jag  börjar  med  att  presentera  en  tabell  med  syfte  att  ge  en  tydlig  översikt  över  hur  
ensamhet  skildras  i  de  analyserade  bilderböckerna.    
  

   Embla  
mitt  i  
Kosmos  

Flickan  
från  
långt  
borta  

Jag  vill  
inte  
leka  
själv!  

Blompojken   Prinsessan  
Victoria  

Totalt  

En  icke-‐‑  
självvald  
ensamhet  

JA   JA/NEJ   JA   JA   Troligen   4  

Negativ  
ensamhet  

JA   JA   NEJ   JA   JA   4  

Situations
bunden  
ensamhet  

NEJ   NEJ   JA   NEJ   JA/NEJ   2  

Ensamhet  
som  en  
inre  känsla    

JA   JA   JA   JA   VET  EJ   4  

Ensamhet  
som  ett  
yttre  
tillstånd  

NEJ   JA   JA/NEJ   JA   JA   4  

Ensamhet  
förenad  
med  
mobbning  

NEJ   VET  EJ   NEJ   JA   NEJ   1  

Saknad  av  
vänskaps-‐‑  
relationer  

NEJ   VET  EJ   VET  EJ   JA   JA   2  

  
Summan  av  denna  tabell  visar  att  de  flesta  böcker  berättar  om  ensamhet  som  något  
som  individen  inte  valt  själv  och  i  de  flesta  böcker  upplevs  också  ensamheten  som  
negativ  för  karaktären.  Det  är  bara  i  en  bok  som  ensamheten  tydligt  visar  att  det  är  
något  som  är  situationsbundet  och  det  är  i  Jag  vill  inte  leka  själv!.  Det  är  även  denna  
bok  som  sticker  ut  på  så  vis  att  det  i  slutändan  inte  handlar  om  ensamhet  som  något  
negativt  fenomen.  Tidigare  forskning  visar  att  ensamhet  i  vissa  fall  kan  vara  positiv  
och  självvald  och  båda  dessa  aspekter  har  jag  mött  i  analysen  men  i  mindre  
utsträckning.  Böckerna  som  behandlar  ensamhet  som  något  positivt  finns  tillgängliga,  
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men  det  är  inte  den  typen  av  ensamhet  som  generellt  speglas  i  barnlitteraturen.    
Det  går  inte  att  avgöra  om  Den  Gråa  i  Flickan  från  långt  borta  är  ensam  som  en  följd  

av  ett  utanförskap,  mobbning  eller  saknaden  av  vänskapsrelationer  eller  om  hon  är  
ensam  för  att  det  känns  tryggt.  I  Prinsessan  Victoria  är  det  svårt  att  avgöra  om  hennes  
fysiska  ensamhet  är  självvald  eller  om  hon  har  en  känsla  av  att  hon  är  ensam  över  
huvud  taget.  Läsaren  kan  se  att  hon  är  ensam,  men  hon  kanske  är  tillfreds  med  det.  I  
boken  Jag  vill  inte  leka  själv!  är  det  också  svårt  att  avgöra  om  hon  brukar  leka  själv  och  
inte  har  några  vänner  då  inget  i  boken  tyder  på  varken  det  ena  eller  det  andra.    
Alla  bilderböcker  som  jag  analyserat  utom  Embla  mitt  i  Kosmos  behandlar  ensamhet  
som  att  det  både  är  en  inre  känsla  men  också  som  ett  yttre  fysiskt  tillstånd  i  avsaknad  
av  sociala  relationer.  Dock  vet  jag  inte,  som  nämnt,  om  Victoria  i  Prinsessan  Victoria  
har  en  inre  känsla  av  ensamhet  eller  om  det  i  hennes  fall  bara  handlar  om  ett  yttre  
tillstånd,  dock  kan  man  anta  att  hon  ändå  känner  sig  ensam.  Detta  påvisar  att  
böckerna  stämmer  överens  med  vad  forskning  säger  om  verkligheten.  Dessutom  får  
läsaren,  trots  att  det  är  bilderböcker  för  barn,  både  möta  yngre  och  äldre  människor  
som  på  något  vis  tampas  med  sin  ensamhet.  Tidigare  forskning  belyser  det  faktum  att  
ensamhet  drabbar  lika  många  yngre  som  äldre  människor  och  att  det  inte  finns  några  
tydliga  samband  mellan  den  uppenbara  ensamheten  och  den  inre  känslan  (Tornstam  
1983  s.  50-‐‑53).  
          Jag  vill  inte  leka  själv!  är  den  bilderbok  som  speglar  ett  barn  som  behöver  en  hjälp  
och  stöd  för  att  klara  av  vissa  svårigheter  i  vardagen.  I  denna  bok  syftar  jag  till  
relationen  med  bonuspappan  Pierre  som  inte  vill  leka  med  Mirjam  och  därmed  tappar  
hon  en  stund  det  vardagliga  stöd  som  ett  barn  stundtals  är  beroende  av.  Pierre  var  för  
tillfället  det  stöd  hon  behövde  för  att  kunna  gunga  med  fart,  klättra  högt  eller  snurra  
på  snurrgungan.  Hade  Mirjam  haft  en  vänskapsrelation  på  plats  hade  hon  fått  hjälp  
med  detta.  Situationen  på  lekplatsen  speglar  också  det  enkla  i  att  ha  någon  som  finns  
till  hjälp  i  varierade  situationer,  precis  som  Jonsdotter  tog  upp  i  sin  forskningsstudie.  
Däremot  speglas  ensamheten  också  som  något  positivt  i  denna  bok  och  det  kan  vara  
en  viktig  infallsvinkel  att  ge  barn,  att  det  inte  bara  är  negativt  att  vara  ensam  alla  
gånger.  
          Nicolaisen  &  Thorsen  (2016)  menar  att  ensamhet  i  första  hand  handlar  om  att  missa  
en  tillfredställande  social  kontakt  och  att  detta  i  sig  kan  vara  en  avgörande  faktor  för  
hälsa  och  välbefinnande.  Vidare  i  sin  forskning  menar  de  att  om  man  kan  klara  av  att  
förhindra  ensamhet  kan  man  vara  ett  steg  i  rätt  riktning  mot  att  förebygga  ohälsa.  Det  
är  intressant  att  se  på  deras  studie  och  använda  deras  resultat  i  mina  analyserade  
bilderböcker.  Både  Den  Gråa  i  Flickan  från  långt  borta  samt  Victoria  i  Prinsessan  Victoria  
är  två  karaktärer  som  rimligen  skulle  kunna  ha  hamnat  där  dem  befinner  sig  som  ett  
resultat  av  att  stå  ensam  utanför  samhällets  skydd.  Båda  skulle  också  rimligen  kunna  
lida  någon  form  av  ohälsa  då  Den  Gråa  verkar  ha  brist  på  mat,  även  om  hon  har  tak  
över  huvudet  och  Victoria  har  tillsynes  ingenting,  mer  än  det  hon  har  på  sig  och  i  sin  
shoppingvagn.    

Vidare  funderar  jag  över  om  det  är  väsentligt  att  tala  om  redundans  när  det  gäller  
bilderböcker.  Redundans  i  denna  kontext  handlar  om  att  text  och  bilder  i  analyserat  
material  förmedlar  samma  information  och  på  så  vis  kan  informationen  ses  som  
överflödig.  Då  böckerna  är  avsedda  för  barn,  som  i  många  fall  inte  kan  läsa  själva,  lär  
illustrationerna  snarare  hjälpa  barnet  att  förstå  det  texten  förmedlar.  På  så  vis  bör  inte  
informationen  vara  överflödig  som  Nikolajeva  (2000)  beskriver.  Och  andra  sidan  
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berättar  Nikolajeva  vidare  att  fullständig  symmetri  sällan  är  möjlig.  I  de  böcker  som  
jag  ansåg  var  närmast  likt  symmetriska  bilderböcker,  Jag  vill  inte  leka  själv!  och  
Prinsessan  Victoria,  är  det  klart  att  bilderna  exempelvis  säger  hur  karaktärerna  till  
utseendet  ser  ut  och  den  informationen  får  läsaren  inte  via  texten.  Men  det  viktiga  att  
ta  fasta  på  är  ändå  att  böckerna  på  samma  sätt  skulle  förstås  om  antingen  det  verbala  
eller  det  visuella  elementet  plockades  bort.  Ofta  är  det  ”bara”  visuella  medel  i  
persongestaltningen  som  gör  att  bilden  säger  mer  än  texten  i  en  symmetrisk  bilderbok.    

När  det  gäller  samspelet  mellan  text  och  bild  är  Jag  vill  inte  leka  själv!  och  Prinsessan  
Victoria  bilderböcker  som  jag  valt  att  kategorisera  som  symmetriska  bilderböcker  
medan  Flickan  från  långt  borta  och  Blompojken  är  kompletterade  bilderböcker.  Embla  
mitt  i  Kosmos  är  en  bilderbok  som  istället  går  under  kategorin  förstärkande  bilderbok.  
Text  och  bild  fyller  olika  funktioner  i  böcker  för  barn  där  det  primitiva  sättet  att  ge  en  
karaktär  en  känsla  genom  text  är  att  känslan  förmedlas  genom  en  berättare  –  ”Hon  var  
glad”  eller  ”Han  var  ledsen”.  Detta  kan  också  ske  genom  karaktärens  direkta  tal  
som  ”Jag  är  glad”  eller  ”Jag  är  ledsen”.  I  båda  dessa  fall  utlöser  dessa  känsloord  
minnen  som  finns  lagrade  hos  läsaren  och  dessa  minnen  är  förknippade  med  
respektive  känslor  vilket  gör  att  vi  kan  utläsa  hur  karaktären  känner.  (Nikolajeva  2012  
s.  276).  I  min  analys  har  jag  inte  sett  att  känslor  förmedlas  genom  text  men  i  
Blompojken  skrivs  det  med  hans  egna  ord  till  viss  del  ut.  Det  skrivs  dock  inte  ut  precis  
hur  han  känner  utan  mer  hur  han  anser  att  han  är,  som  att  Blompojken  är  fin,  rar  och  
snäll.      

För  en  ung  läsare  som  rimligen  har  begränsad  eller  ingen  erfarenhet  av  alla  
verkliga  känslor  som  en  karaktär  kan  känna  blir  de  litterära  särskilt  värdefullt.  Läser  
man  ”Hon  var  glad”  eller  ”Han  var  ledsen”  upplever  inte  läsaren  nödvändigtvis  
samma  känslor  som  karaktären  men  däremot  kan  läsaren  känna  empati  med  en  
karaktär  som  är  glad  eller  ledsen.  Detta  förutsatt  att  det  finns  ett  lagrat  minne  om  
känslan  –  antingen  från  en  egen  erfarenhet  men  också  från  tidigare  litterär  erfarenhet.  
Däremot  är  emotioner  via  text  ett  språk  som  sällan  kan  förmedla  en  känsla  särskilt  
tillfredsställande  medan  visuella  bilder  har  starkare  potential.  Bilder  kan  väsentligt  
förbättra  den  mening  som  orden  uttrycker.  Även  visuella  representativa  bilder  av  
glädje  eller  sorg  framkallar  ett  minne  hos  läsaren  som  simulerar  en  upplevelse  av  
antingen  lycka  eller  sorg  (Nikolajeva  2012  s  277-‐‑278).  Bilderna  i  alla  analyserade  
böcker  representerar,  till  skillnad  från  böckernas  text,  däremot  många  olika  känslor.  
Jag  tror  att  varje  uppslag  mer  eller  mindre  simulerar  känslor  hos  läsaren  och  trots  att  
inte  alla  böcker  har  bilder  som  förstärker  ensamhetstematiken  så  har  alla  böcker  bilder  
som  förstärker  karaktärernas  egna  känslor.    

En  avslutande  intressant  aspekt  är  att  Nikolajeva  (2000  s.  142)  beskriver  att  det  
bara  är  genom  bilden  vi  kan  se  om  personen  är  en  pojke  eller  en  flicka  eller  en  apa  
eller  grävling  osv.  I  Prinsessan  Victoria  får  istället  läsaren  ingen  som  helst  ledtråd  
varken  genom  bild  eller  text  huruvida  barnet  skulle  vara  en  pojke  eller  flicka.  Detta  är  
troligen  ett  medvetet  val  och  samarbete  mellan  författare  och  illustratör.  Både  
Prinsessan  Victoria  och  Jag  vill  inte  leka  själv!  är  utgivna  från  ett  förlag  som  grundades  
2007  som  heter  Olika  Förlag.  Olika  förlag  jobbar  med  ledorden  ”Ut  med  steriotyper  –  
in  med  möjligheter!”.    Som  fortsatt  tanke  på  detta  är  Prinsessan  Victorias  protagonist  en  
person  som  tilldelas  ”hen”  medan  Blompojkens  protagonist  är  en  pojke.    De  tre  övriga  
böckerna  har  alla  en  flicka  som  huvudkaraktär  vilket  jag  slogs  av  i  början.  
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          Ensamhetskänslan  förstärks  och  förtydligas  i  tre  av  böckernas  illustrationer  med  
undantag  för  Jag  vill  inte  leka  själv!  och  Prinsessan  Victoria  där  bilderna  inte  förstärker  
ensamhetskänslan  nämnvärt.  Ett  genomgående  tema  för  alla  böcker,  utom  Flickan  från  
långt  borta,  är  att  de  på  något  vis  är  författade  utifrån  ett  barnperspektiv  vilket  i  sin  tur  
påverkar  hur  omvärlden  skildras.  
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5. Diskussion 
Syftet  med  studien  var  att  ta  reda  på  hur  ensamhet  skildras  i  nutida  barnlitteratur.  För  
att  få  reda  på  det  fokuserade  jag  på  hur-‐‑aspekten  och  analyserade  bilderböckerna  efter  
den  hermeneutiska  spiralen.    

I  läroplanen  för  grundskolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet  (2011)  kan  man  på  
skolverkets  hemsida  läsa  att  skolan  ska  främja  en  förståelse  för  andra  människor.  
Ingen  i  skolan  ska  behöva  utsättas  för  diskriminering  och  sådana  tendenser  ska  hela  
tiden  aktivt  motverkas.  Intolerans  ska  bemötas  med  kunskap,  öppen  diskussion  och  
aktiva  insatser.  Skolan  ska  förmedla  och  gestalta  människolivets  okränkbarhet  och  
alla  människors  lika  värde  med  mera  (Skolverket.se  A).  Ett  sätt  att  arbeta  med  att  öka  
elevers  förståelse  för  andra  människor  är  att  läsa  litteratur  som  ger  upphov  till  både  
diskussioner  och  olika  känslor  hos  eleverna.    

Annika  Mörte  Alling  är  forskare  vid  Lunds  universitet  och  har  skrivit  en  studie  
som  heter  Känslors  plats  i  undervisningen  om  skönlitteratur.  Exempel  från  textkurser  inom  
ämnet  franska  (2016).  Mörte  Alling  belyser  värdet  av  att  integrera  känslomässiga  
upplevelser  av  skönlitteratur  i  undervisningen.  Hon  beskriver  att  vi  vill  läsa  och  vi  vill  
att  läsningen  ska  vara  en  del  av  undervisningen  i  skolan  i  Sverige.  Vi  behöver  
litteratur  och  en  av  anledningarna  är  att  den  berör  oss  emotionellt  samt  berikar  oss  
känslomässigt.  Trots  att  forskningen  inom  känslors  roll  i  vår  relation  till  
skönlitteraturen  snabbt  växer,  får  diskussioner  om  vad  litteraturen  betyder  för  oss  
känslomässigt  ingen  självklar  plats  i  undervisningen.  För  ont  om  tid  och  för  få  
undervisningstimmar  kan  ses  som  en  rimlig  förklaring  till  varför  det  är  så.  Ändå  är  
det  just  den  känslomässiga  förhållningen  till  skönlitteratur  som  är  en  stor  del  av  
läsandet.  Undervisningen  i  skolan  bör  delvis  handla  om  vad  verken  har  för  mening  
samt  hur  litteraturen  talar  till  människan  och  samhället.  Undervisningen  bör  därför  
också  tillåta  en  diskussion  kring  existentiella  frågor  som  unga  läsare  kan  relatera  till  
(Mörte  Alling  2016  s.  43-‐‑45).    

Jag  tror  att  alla  de  böcker  som  jag  använt  i  min  analys  på  ett  eller  annat  vis  skulle  
gå  att  använda  i  skolan  med  ett  syfte  att  öka  förståelse  för  olika  former  av  ensamhet.    
Jag  väljer  att  citera  ett  stycke  ur  Bilderbokens  mångfald  och  möjligheter  (Edwards  2008  s.  
22)  som  befäster  vetskapen  att  det  kan  ge  en  god  effekt  att  i  en  grupp  med  barn  arbeta  
med  böcker  som  har  tydliga  teman.    
  
”Att  med  en  ilsken,  osams  och  utlevande  förskolegrupp  ägna  en  termin  åt  böcker  med  

tydliga  känslor  som  arg,  ledsen  eller  rädd,  berättelser  om  gnissel  i  leken,  vänskap  och  osämja,  
kan  ge  fin  effekt.  De  litterära  gestalterna  kan  skapa  medkänsla,  ökad  förståelse  och  tolerans.  
Och  det  stärker  självkänslan  att  upptäcka  att  man  inte  är  ensam  om  att  känna  sig  arg,  rädd  
eller  ledsen,  eller  kanske  utanför.”      
  
Alla  böcker  jag  analyserat  i  denna  studie  innefattar  en  viss  känsla  av  ensamhet.  
Böckerna  visar  på  ensamhet  som  ett  begrepp  som  är  komplext,  skiftande  och  
omfattande.  Ensamhet  som  tema  står  alltid  i  förbindelse  med  en  diskussion  kring  
sociala  relationer  och  vänskap  och  är  besläktade  med  empati,  kärlek  och  
medmänsklighet  med  mera.  Via  diskussioner  som  rör  ensamhet  berör  man  
automatisk  mycket  som  kan  ses  som  grundläggande  för  vår  existens,  som  att  vara  
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människa,  medmänniska  och  individ  likväl  som  sociala  strukturer  i  skolan,  familj  och  
klassamhället.  Användningen  av  böckerna  handlar  om  att  diskutera  och  försöka  
besvara  frågan  om  vad  ensamhet  är  och  hur  det  kan  ta  sig  uttryck  hos  olika  personer  i  
olika  livssituationer.    
          Alla  de  analyserade  böckerna  öppnar  upp  för  möjligheten  att  tillsammans  med  
barn  diskutera  och  fundera  kring  olika  former  av  ensamhet.  Ensamhet  som  yttre  
fysiskt  tillstånd  men  också  om  den  inre  upplevda  ensamheten  som  inte  syns  utanpå.  
Boken  om  Embla  som  har  en  känsla  av  att  inte  synas  synliggör  en  ensamhet  kring  
stora  existentiella  frågor  som  inte  behöver  vara  lätta  att  varken  förklara  eller  själv  
förstå.  Boken  om  flickan  och  Den  Gråa  visar  på  två  olika  sorters  ensamhet  och  om  
vikten  att  hjälpa  människor  i  nöd  som  exempelvis  människor  som  är  på  flykt  som  är  
vanligt  i  dagens  samhälle.  Boken  om  Mirjam  som  inte  vill  leka  själv  talar  om  ensamhet  
på  ett  lättare  sätt  och  talar  om  att  det  ibland  kan  vara  en  fördel  att  leka  för  sig  själv  och  
därmed  få  utlopp  för  kreativitet  och  fantasi.  Den  berättar  också  om  ensamhet  som  
något  som  kan  gå  över  och  vara  situationsbundet  och  inte  är  farligt.  Boken  om  
Blompojken  kan  hjälpa  barn  att  öka  sin  tolerans  och  förståelse  för  att  alla  är  olika  och  
lika  mycket  värda  och  därmed  minska  mobbning.  Den  boken  handlar  om  en  pojke  
som  känner  sig  ensam  med  sin  identitet  och  den  berättar  att  det  är  okej  att  vara  precis  
som  man  är.  Den  sista  boken  som  analyserades  om  barnet  och  Victoria  visar  ett  barn  
som  söker  kontakt  med  en  kvinna  som  står  utan  både  varma  kläder  och  tak  över  
huvudet.  Människor  utan  hem  är  bekant  på  alla  platser  och  denna  berättelse  ger  
upphov  till  många  tankar  kring  vad  som  är  värdefullt  och  viktigt  i  livet  –  allt  ur  ett  
barns  perspektiv.  

Alla  dessa  böcker  skildrar  ensamhet  på  olika  sätt  och  jag  tror  att  samtliga  är  
användbara  på  förskolan  eller  i  klassrummet.  Bilderböckerna  kan  öka  barnens  
förståelse  för  hur  det  kan  vara  att  vara  ensam  i  olika  situationer.  Genom  att  integrera  
böckerna  i  en  grupp  med  barn  där  alla  besitter  sina  egna  tolkningar  och  erfarenheter  
av  olika  fenomen  blir  det  betydelsefullt  att  diskutera  skönlitteraturens  innehåll.  
Böckerna  har  på  olika  sätt  en  förmåga  att  öka  läsarens  medkänsla  och  empati  för  
personer  som  befinner  sig  i  olika  situationer  och  böckerna  visar  hur  komplex  
ensamhet  kan  te  sig.  
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