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Abstract
How the school start is described in pictures books.

– A discourse analysis essay about how the school, teacher, feelings and power is described in 
selected pictures books.

In this essay I have studied how the kid’s school start are described in picture books. The studied 

questions are: How the school is described in these selected picture books; what feeling does the 

main character have into the school start; how the teachers are described in this selected picture 

books and how are the power relationship described in these selected picture books?

The method I have chosen for this essay is a discourse analysis of seven selected picture books with  

the meaning of starting school. All books studied are written during the 1990 and forward. 

The result of this essay is that the discourse is not so easy to establish.  It seems clear about what 

Bergström och Boréus (2005) means about Foucault's opinion about the truth, that there is not just 

one truth. That we can see in this essay about the handled theme.

There is a red line between most of the books but also some differences. In the analysis we have 

also been able to see different sides of the kid’s experience of the first day at school or by the 

thought of starting school. There is a majority of good thoughts from the young students and good 

descriptions by the end of the teacher, school building and the power relationship.

But the largest difference between is how they describe different perspective and various feelings. 

The biggest difference is how they describe the feelings about beginning school, either very positive 

expectations or fear. But there is also a negative description of the same categories as above. Both 

the good and the negative thoughts is a part of the of the young students experience of the school 

start and that’s why there is not so easy to claim just one truth about the questions in this essay.

Both the positive and negative illustration of the school start in the selected picture books. Like 

Borén (1997) says, are the school not problem-free, but there is a lot of joy too and that can we see  

in this essay.
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Disposition 
Jag börjar arbetet med en inledning och bakgrund till uppsatsen där jag beskriver vad jag vill 

uppmärksamma med den här studien följt av syftet och frågeställningarna. Jag går sedan vidare till 

att beskriva min teorianknytning som behandlar socialkonstruktivismen och Michel Foucault. Detta 

följs sedan av tidigare forskning där jag tar upp två stycken studier. En av Gudrun Fagerström och 

en av Gunilla Borén som båda känns relevanta för den här uppsatsen. Vidare tar jag upp en 

genomgång av begreppen diskurs, makt och bilderboken som behandlas genomgående i uppsatsen. 

Därefter tar jag upp material och metod där jag visar på hur jag tänkt med mitt urval i valet av 

material. Jag ger även en beskrivning av min metod som består av en diskursanalys. Därefter 

kommer min analys att presenteras, följt av sammanfattning, diskussion och resultatredovisning. 

Sist litteraturlista.

1. Inledning och bakgrund
Litteratur finns i alla barns liv i olika utsträckning. Vissa barn läser och tittar noga på bilder medan 

andra hellre vill göra annat. I förskolor har man alltid böcker tillgängliga för barnen och ofta då 

speciella tider på dagen när man sitter ner och läser tillsammans. Böcker som lånas från bibliotek är 

ofta medvetet utvalda av pedagogerna där de samtidigt som de uppfyller barnens intresse vill visa 

olikheter,  förmedla  olika  situationer  eller  känslor.  Med  det  här  arbetet  vill  jag  uppmärksamma 

vilken bild man generellt kan säga att barnen får av skolan genom barnböcker. Det är en stor sak för 

många barn att börja skolan och något som alla barn går igenom. Böcker har ofta en stor roll i  

förskolebarns liv och det är intressant att se vilken bild man förmedlar till dessa barn av skolstarten. 

Föräldrar och pedagoger bör vara uppmärksamma på och medvetna om vilka signaler böckerna ger 

till barnen och hur dessa signaler påverkar barnens tankar inför deras skolstart. 

Med det här arbetet vill jag undersöka vad de böcker som ofta läses för förskolebarn förmedlar 

angående skolstarten och vad man som pedagog bör vara medveten om. Min avsikt är inte att 

bestämma vad som är en bra barnbok eller inte, men som pedagog måste vara medveten om det man 

läser och utifrån det kan man till exempel föra ett boksamtal och höra barnens egna åsikter och 

funderingar kring ämnet. Med hänvisning till Lpfö 98 reviderad 2010 så ska förskolan vara en plats 

där skilda uppfattningar får uttryckas och även uppmuntras, barnen ska få möjligheten att bilda egna 

uppfattningar och därefter göra sina ställningstaganden (Lpfö98 reviderad 2010 s. 6). Med stöd av 

arbetslaget ska förskoleläraren ansvara för samverkan med förskoleklass, skola och fritids för att ge 

barnen en så smidig övergång till skolväsendet som möjligt. De ska ha utbyte av kunskaper och 

erfarenheter och uppmärksamma de elever som behöver särskilt stöd i denna övergång (Lpfö98 

reviderad 2010 s. 15).
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2. Syftesbeskrivning
Syftet med detta arbete är att uppmärksamma hur skolstarten framställs genom bilderböcker.

2:1 Frågeställningar
l Hur framställs skolan genom de utvalda bilderböckerna? 

l Vilken känsla har huvudpersonen inför att börja skolan? 

l Hur framställs läraren i berättelserna? 

l Hur ser makt relationerna ut i de utvalda bilderböckerna?

3. Teorianknytning
Jag vill här ge läsarna en inblick i de teorier jag kommer att använda mig utav i detta arbete. Min 

teorianknytning riktar sig till diskursanalysen som har sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistisk 

angreppssätt. Jag kommer därför att göra en redogörelse för dessa innebörder. Det finns många olika 

inriktningar inom diskursanalysen, men jag kommer att fokusera på Foucault här nedan.

3:1. Socialkonstruktivism
Thomassen  poängterar  i  Vetenskap,  kunskap  och  praxis  (2007)  att  tyngdpunkten  inom 

socialkonstruktivism  läggs  på  de  språkliga  sociala  interaktionerna.  Kunskap  uppstår  genom 

språkliga interaktioner som konstruerar relationer mellan subjekt och objekt. Genom konstruktioner 

får vi vår verklighetsuppfattning. Man kan se konstruktioner som vårt sätt att tolka den verklighet 

som existerar runt om oss (Thomassen, 2007, s. 205). Thomassen (2007) poängterar att även om 

diskurser och konstruktioner ger världen ett innehåll innebär det inte att det inte finns en sanning 

eller verkligt innehåll överhuvudtaget (Thomassen, 2007, s. 206).

3:2. Michel Foucault
Foucault beskrivs som en av de stora franska tänkarna. Göstelius och Olsson belyser i Diskursernas 

kamp (2008) att Foucault liknar sina verk vid en verktygslåda som läsaren kan använda utefter sin 

egen förmåga och tanke. Vidare beskriver Göstelius och Olsson Foucaults tanke om sig själv ”som 

repceptutskrivare, riktningsvisare, kartograf och vapensmed i en och samma person” (Göstelius och 

Olsson,  2008,  s.  7).  De  menar  vidare  att  Foucaults  lekfulla  och  ironiska  men  även  allvarliga 

beskrivningar har gett Foucaults arbeten en global spridning. Hans verk är användbara verktyg för 

att tänka annorlunda, som kartor över historien eller som hjälpmedel till  att förändra samhället. 

Göstelius och Olsson menar vidare att enligt Foucault kan man sammanfattningsvis säga att hans 

mål ”har varit att åstadkomma en historia över de olika sätt på vilka människor görs till subjekt i  

vår kultur” (Göstelius och Olsson, 2008 s. 8). 
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Speciellt i Foucaults senare verk har diskursbegreppet stått i centrum. Bergström och Boréus (2005) 

menar att  Foucault  definierar diskurser som  ”hela den praktik som frambringar en viss typ av  

yttranden” (Bergström och Boréus, 2005, s. 309). Vad som kännetecknar Foucaults diskursanalys är 

hur  relationen  mellan  texten  och  diskursen  ska  tolkas.  Man  betonar  det  sammanhållna  och 

gemensamma i diskursen hellre än de motsättningar. Språket måste alltid tolkas utifrån den plats 

och tid som råder (Bergström och Boréus, 2005, s. 309). Börjesson och Palmblad i Diskursanalys i  

praktiken  (2007) menar vidare att  Foucault  talar om diskursens sanningseffekt,  vilket menas att 

diskursiva formeringar hjälper oss att se det som är sant och därmed sätter vi gränsen på vad som är  

tänkbart (Börjesson och Palmblad, 2007, s. 12).

Sanning är något som skapas genom diskurs där makt och kunskap är sammanlänkade och beroende 

av varandra (Bergström och Boréus, 2005, s. 311-312).  Det finns inte bara en rätt framställning av 

verkligheten,  alltså  det  finns  inte  bara  en  sanning.  En  berättelse  blir  aldrig  fixerad  utan  den 

förändras kontinuerligt och kan få en ny mening (Börjesson och Palmblad, 2007, s. 9-10). 

Winther Jørgensen och Phillips belyser i Diskursanalys - som teori och metod (2000) att Foucault 

följer  den socialkontruktionistiska utgångspunkten där kunskap inte bara avspeglar verkligheten. 

Sanningen är en konstruktion där olika kunskapsregimer anger vad som är sant eller falskt. Winther 

Jørgensen  och  Phillips  (2000)  menar  vidare  att  i  de  flesta  diskursanalytiska  angreppssätt  idag 

använder  man sig av Foucaults  tankesätt  att  diskurser  är  något  förhållandevis  regelbundet  som 

avgränsar vad som ger mening (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 19). Winther Jørgensen och 

Phillips  (2000)  menar  att  det  är  Foucault  som  utformat  utgångsläget  för  diskursanalysens 

subjektsuppfattning. Han anser att subjekt skapas i  diskurser. Det är genom diskurserna som de 

subjekt vi är och de objekt vi har kunskap om skapas (Winter Jørgensen och Phillips, 2000, s. 21).

Foucault fokuserar mycket på maktförhållanden. I ett samhälle är det inte bara en makt som utövas. 

Ett samhälle är något där flera makter förbinds och samordnas, makten finns överallt och utövas i 

olika  relationer  (Thomassen,  2007,  s.  138).  Thomassen  talar  vidare  om  att  Foucaults 

maktfokuserade  analyser,  om  vilka  maktrelationer  som  bestämmer  kunskapsutvecklingen 

(Thomassen, 2007, s.134). Thomassen (2007) poängterar att enligt Foucault är: ”vetande och makt  

outredbart  sammanvävda”  (Thomassen,  2007,  s.  138). Diskurserna  verkställer  en  rad  olika 

utestängningsprocedurer.  Det  är  omöjligt  att  etablera  en  kunskap  som  inte  vilar  på  en  stor 

uppsättning av maktutövning. Språket är en form av maktutövning. Foucault är inriktad på maktens 

”hur” och inte på ”vem, var , vad” (Thomassen, 2007, s. 138).
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4. Tidigare forskning

4:1. Förebild eller Nidbild? -Läraren i svensk barn- och ungdomslitteratur. 
Majoriteten av befolkningen i Sverige har eller har haft anknytning till skolan. Skolan är därför ett 

stort intresse för media, som också formar vår syn på skolväsendet. Liksom all annan litteratur så är  

barnlitteraturen beroende av samhällets rådande kontext (Fagerström, 2005, s. 167-193) Fagerström 

poängterar även om att attityden till skolan har förändrats genom historien. Intresset att värna om skolan 

har förmodligen minskat i och med att det har blivit en självklar tillgång för alla. Nu när man inte längre  

behöver kämpa för att få kunskapen skolan erbjuder uppstår det lätt ett kunskapsförakt. Hon talar om att  

samtidigt som man kan ifrågasätta delar av faktainnehållet i de skönlitterära skildringarna så ska man  

inte avfärda den syn på skolan de avslöjar. Hon poängterar att det är extra viktigt att granska litteratur  

för  unga då  de  är  mer  mottagliga  för  intryck  än  äldre  (Fagerström,  2005,  s.  205).  All  litteratur  är  

beroende av det samhälle som den skrivs i. Detta samhällsberoende utvecklar självfallet olika trender 

inom olika områden. (Fagerström, 2005, s. 193). Men vad vet egentligen författarna om skolans värld?  

Vissa författare kanske har varit  lärare,  vilket var vanligt vid sekelskiftet,  att  barnboksförfattare var 

utbildade  småskollärare.  Idag  är  det  inte  lika  vanligt  men  det  förekommer.  Många  författare  har  

regelbunden kontakt med skolor genom besök. Men de flesta får förmodligen sin kunskap av skolan  

genom att vara förälder och självfallet att de en gång i tiden själva var elever. Det finns därför stora  

förutsättningar för att det är både dagens och gårdagens skola som skildras i barnlitteraturen. I böcker  

skrivna från 1970 talet och framåt är det främst utifrån ett elevperspektiv som historien berättas. Man  

ska  vara  försiktig  med  att  dra  allt  för  stora  slutsatser,  men  många  författare  skildrar  sina  egna 

upplevelser av skolan i sin egen litteratur menar Fagerström. Det kan vara skönt för en läsare att känna 

igen sig i sin tankar och inte känna sig ensam med sina problem i skolan. Det kan dock uppstå problem  

om dessa negativa attityder fastställs och lösningar saknas (Fagerström, 2005, s. 190- 192).

I Fagerströms (2005) studie visar hon ett resultat på att det tidiga 1900-talet visar på en mycket 

positiv bild av läraren som senare ändras med tiden till en mörkare bild (Fagerström, 2005, s. 165). 

När hon går över till 1970-taet finns det ett fåtal inspirerande lärare i den undersökta litteraturen 

som uppmuntrar eleverna till  att  våga ta egna initiativ och reflektera självständigt, men i övrigt 

ansåg Fagerström (2005) genom den här studien att lärarna generellt var oinspirerade förebilder. 

Hon  menar  att  de  lärare  som framstår  som oinspirerande  även  utövar  en  auktoritär  kontroll  i 

klassrummet.  Att  lärarna  har  en  uppfostrande  roll  är  något  Fagerström  anser  framgår  klart. 

(Fagerström, 2005, s. 46) Fagerström (2005) menar även att det endast är ett fåtal författare som 

”godkänner” läraren i sin litteratur, läraren blir främst ”underkänd”, speciellt under framställningen 

av lågstadiet. Studien visar även på att det är ”gårdagens” samhälle som framställs i och med att hot 
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om stryk förekommer från föräldrar (Fagerström, 2005, s. 45-47). I några av de senare verken som 

analyserades i denna studie fick en mer positiv bild utav läraren, men Fagerström (2005) påpekar att 

hon trodde hon skulle hitta en uppsjö utav lågstadielärare som skildras gynnsamt. Fagerström anser 

där att hon blev överraskad då hennes tanke var att om läraren skildras på ett positivt sätt lugnas de 

kommande skolbarnen angående deras skolstart och därmed vore det mest naturliga (Fagerström, 

2005, s. 84). De snälla lärarna framställs som unga, vackra och snälla. En slutsats från Fagerström är 

att de unga läsarna inte förskönas från att möta direkt otrevliga lärare som sätter skräck i eleverna 

(Fagerström, 2005, s. 86).

4:2. Gullfröken och läsebok -Bilden av skolan för barn i åldrarna kring 
skolstarten och under de första åren.

Gunilla  Boréns  studie  liknar  den  som behandlas  i  denna  uppsatts.  I  rapporten  Gullfröken  och 

läsebok -Bilden av skolan för barn i åldrarna kring skolstarten och under de första åren, (1997) 

talar hon om att det är övervägande böcker som framställer skolan positivt. Läraren är trevlig och 

eleverna har klasskamrater som de leker med (Borén, 1997, s. 27).  Hon påpekar även att i de flesta 

böcker som framställer skolan för de yngre åldrarna lyckas lärarna bra, de är snälla, humoristiska 

och ger ett lugnande intryck för de nervösa eleverna. Borén talar även om att i de flesta böcker är 

läraren synonymt med fröken. Det finns få tal manliga lärare som då främst skildras som kamratligt 

(Borén, 1997, s. 19). Att läraren i äldre tider framställs som strängare och tråkigare anser sig Borén 

se belägg för i denna studie (Borén, 1997, s. 21). Att läraren har makten anser Borén (1997) går som 

en röd tråd genom alla av de analyserade böckerna. Läraren styr ofta det sociala samspelet i klassen 

vilket uppfattas positivt av eleverna. Borén menar även att lärarens maktposition sällan ifrågasätts 

av barnen i barnlitteratur. Läraren kan ogillas av eleverna, men inte att de kräver en förändring på 

något vis för att få en bättre relation. Den skolvägran som förekommer i vissa böcker är en typ av 

protest som förekommer mot skolan och de nya krav som ställs på barnen (Borén, 1997, s. 25). 

Borén tar även upp elevernas förväntningar inför skolan, där får hon ett varierat resultat. Allt från 

glädje till ett tungt hjärta. De flesta av eleverna får lugnande ord från sina nära och kära, dock inte 

alla. Det finns många orsaker till deras oro. Oro över att fröken inte är snäll eller att andra barn  

kommer att vara elaka (Borén, 1997, s. 12). Även att känna sig utlämnad, när man börjar skolan får 

man klara allt själv. Som att snyta sig och komma ihåg att räcka upp handen. Många farhågor hos 

eleverna gäller just miljön och inte själva skolarbetet (Borén, 1997, s. 14). Borén (1997) menar att 

bilden barn har utav skolan innan deras egen skolstart bygger på olika källor och erfarenheter och 

består utav många olika komponenter (Borén, 1997, s. 2).
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Borén (1997) talar även om att själva skolbyggnaden ofta framställs som stor, mörk och dyster. 

Oftast gjord i tegel. I undantagsfall får vi se en ljus och trevlig skolbyggnad (Borén, 1997, s. 14). På 

skolgården är det ofta brist på vuxna och eleverna känner sig ofta otrygga med tanken på att inte 

veta om det kanske kommer någon annan elev som retas eller knuffas. Det är oftast barn i högre 

klasser som utgör hotbilden (Borén, 1997, s. 15). 

Elevernas förväntningar inför skolstarten visar sig ofta genom inköp av ny skolväska och annat 

skolmaterial, vilket framgår i de flesta böcker som en förberedelse till skolstarten (Borén, 1997, s. 

17). Även tal om att få lära sig läsa visar på en förväntan ( Borén, 1997, s. 16).

Något Borén (1997) även understryker är glädjen hos eleverna i att ha kamrater som de kan leka 

med både på raster och på fritiden (Borén, 1997, s. 24). Avslutningsvis menar Borén (1997) att den 

övervägande delen av eleverna i böckerna trivs bra med skolan och ger den en positiv bild. Hon 

menar att det absolut inte är problemfritt i skolan men att det finns många glädjeämnen. Men inte att 

förglömma så finns det även hat skildringar och meningslöshet över skolan i vissa av de analyserade 

verken (Borén, 1997, s. 27-28).

5. Begrepp översikt

5:1. Diskurs.
Enligt  Ann Kristin  Larsen i  boken  Metod helt  enkelt  (2007),  kan en diskurs  beskrivas  som ett 

fenomen. En subjektiv upplevelse av den ingång till den värld vi befinner oss i (Larsen, 2007, s.  

102). Ett fenomen kommer antingen att vidga eller komplettera våra förväntningar. För att förtydliga 

vad det menas med uttrycket fenomen så beskriver Thomassen (2007) Husserls syn på fenomen i 

Vetenskap,  kunskap och praxis  att  ett  fenomen är  så  som tingen framträder  för  oss.  Det  är  en 

subjektiv upplevelse och den ingång till vår värld där vi befinner oss (Thomassen, 2007, s. 90-91). 

”Beteckningen  ”diskurs”  framhäver  det  språkliga  i  kunskapsproduktionen:  system av  vetande,  

discipliner och vetenskap uppstår i och genom språket” (Thomassen, 2007, s. 135)

En diskursiv  formation  styrs  av regler  och samspel  över  tiden gör  att  olika ting framstår  eller 

förändras.  Reglerna  är  inte  uttalade  och  inte  heller  medvetna,  de  är  strukturer  som  formar 

verkligheten och bestämmer vad som är vetbart (Thomassen, 2007, s. 137). Börjesson och Palmblad 

(2007) menar att en diskurs är en resurs förbunden med kulturella och sociala fält (Börjesson och 

Palmblad, 2007, s. 12).
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Diskurser orienterar människors handlande (Börjesson och Palmblad, 2007, s. 12). Ett vanligt och 

konkret sätt att se på begreppet diskurs är att det är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 

Börjesson och Palmblad menar att så fort vi använder oss av språket har vi påbörjat en konstruktion 

av verkligheten (Börjesson och Palmblad, 2007, s. 9).

5:2. Makt.
Foucault knyts starkt an till just maktbegreppet och för att få en bättre förståelse vad det innebär vill 

jag därför ge en djupare förklaring av detta begrepp som kommer att behandlas i analysen. 

Nikolajeva  talar  om  i  Barnbokens  byggklossar (2004)  att  det  inte  finns  någon  annanstans 

maktförhållanden syns så väl som i barnlitteratur. I århundraden har vi använt oss av barnlitteratur 

för  att  fostra,  undertrycka  och  socialisera  olika  samhällsgrupper  (Nikolajeva,  2004,  s.  16). 

Nikolajeva talar vidare om att i den moderna barnlitteraturen skildras ofta situationer där etablerade 

maktförhållanden ifrågasätts. I samhället är det de vuxna som står för makten, de har obegränsad 

makt om man jämför med barnen. Denna maktsituation uppfattas som normen i samhället.  Och 

även i barnlitteraturen (Nikolajeva, 2004, s. 17). Likaså menar Kåreland (2009) när hon talar om 

maktrelationer i barnlitteraturen. Kåreland menar att det utspelar sig ofta en maktkamp mellan olika 

nivåer där de vuxna har en övertagande maktposition i och med den längre livserfarenhet de har 

(Kåreland, 2009, s. 14).

Ahrne, Roman och Franzen menar i Det sociala landskapet (2003) att makt ofta ses som något fult. 

Människor talar illa om de som har makt och de som är makthavare erkänner gärna inte sin roll 

(Ahrne, Roman och Franzen, 2003, s. 25).

”Att ha makt innebär att kunna få någon annan aktör att göra det som man vill att den ska göra  

trots ett visst motstånd” (Ahrne, Roman och Franzen, 2003, s. 25).

Makt ses som negativt av den part som tvingas göra något mot sin vilja på grund av den andra 

partens  maktutövning.  Men för  parten  som får  saker  gjorda  står  makt  för  något  positivt  i  den 

bemärkelsen att makten innebär förmågan att handla. Makt betyder alltså inte bara förbud och tvång 

utan även att saker blir gjorda. Ahrne, Roman och Franzen (2003) menar vidare att alla sociala 

relationer inte präglas utav makt, men att betydligt fler än man tänker sig gör det. Makten finns ofta 

redan underförstådd i de olika relationerna (Ahrne, Roman och Franzen, 2003, s. 25). För att en 

maktrelation ska uppstå behövs det något slags beroende. Det är detta beroende som ger möjligheten 
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att  utöva  sin  maktposition  (Ahrne,  Roman och Franzen,  2003,  s.  26).  Kåreland i  Barnboken i  

samhället (2009) talar om att det ofta uppstår maktkamp mellan lärare och elever som anses bero på 

den ojämna relationen mellan vuxna och barn (Kåreland, 2009, s. 14).

Foucault, genom Göstelius och Olsson (2008) menar att man måste utarbeta en maktföreställning 

som inte bara är juridisk och negativ i sin bemärkelse utan en om maktens teologi. Vidare säger han 

att makten är det som avgränsar vad som är tillåtet eller förbjudet (Göstelius och Olsson, 2008, s. 

206). 

5:3. Bilderboken 
Bilderboken är oftast den första bok som unga kommer i kontakt med och ger en introduktion till  

böckernas värld som förmedlar en syn av samhället.  Enligt  lpö98 reviderad 2010 ska förskolan 

arbeta för att motivera barnen att utveckla ett intresse för bild och texter och utveckla sin förmåga 

att tolka dessa (Lpöf 98 reviderad 2010, s. 10).

 

Bilderböcker  riktar  sig främst  till  barn mellan 2-7 år.  Barnen tittar  och tolkar  bilderna i  boken 

samtidigt som en läskunnig läser texten. Kåreland i Möte med barnboken (2001) menar att sedan 

1970-talet  har  barnboken fått  en obligatorisk  plats  i  lärarutbildningen för  blivande svensklärare 

(Kåreland,  2001,  s.  11).  Andelen  läsande barn  sjunker  enligt  gjorda  undersökningar  och likaså 

vuxnas högläsnings tid för barnen (Kåreland, 2001, s. 18). Genom att läsa högt introducerar vi dem i 

den rådande läs och skrivkulturen. Lärare med litteraturkunskap är viktiga förmedlare till barnen 

och  kan  väcka  barnens  intresse  och  nyfikenhet  (Kåreland,  2001,  s.  19).  Under  lång  tid  i 

barnlitteraturens historia var syftet med just barnboken att lära ut rätt värderingar och de ideal som 

barnen skulle skolas in i (Kåreland, 2001, s. 27) Kåreland menar även att från 1960-talet och framåt 

har  allt  fler  verk  försökt  skildra  barnens  verklighetsuppfattning  (Kåreland,  2001,  s.  101).  I 

Barnboken i samhället  (2009) talar Kåreland om att Barnlitteraturen måste ses utifrån samhället i 

stort, den är inte historiskt neutral (Kåreland, 2009, s. 11).

6. Material och metod
Jag kommer här nedan att redovisa för mitt urval, kvalitativ metod och diskursanalys av både text  

och bild. 
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6:1. Urval
Jag har valt att analysera bilderböcker som riktar sig till barn i förskolan. Böckerna togs fram ur ett 

urval där kriteriet var att handlar om ”att börja skolan” eller ”första skoldagen”. För att hitta detta 

urval sökte jag på ett par olika bibliotek. Jag har valt att begränsa mig till böcker som är skrivna från 

1990-talet och framåt. Anledningen till  denna avgränsning är att se hur ”nutida” böcker skildrar 

skolan. Jag kommer att analysera sju stycken barnböcker. I urvalet finns det både svensk skrivna 

böcker  och  böcker  översatta  till  svenska.  Jag  är  medveten  om  att  böckerna  har  olika 

samhällskontexter som bakgrund i och med att de är skrivna i olika länder och det är något som 

självklart kommer att diskuteras längre fram i arbetet.  Men jag valde att ha med dessa böcker därför 

det jag är intresserad av att få fram är vilken bild vi förmedlar om skolan via barnlitteratur, även om 

vissa av böckerna inte har svensk originaltitel så läses de för barnen i det svenska samhället och 

påverkar därmed barnens uppfattning om skolan. I Detta urval av böcker är det även olika mycket 

av skolan som framställs. I vissa får man följa huvudpersonen under hela skoldagen i andra bara 

känslan av att börja skolan. Även om det framställs olika mycket och på olika sätt i dessa böcker 

förmedlar  de  ett  budskap  som barnen  de  läses  för  påverkas  av.  De  tar  till  sig  och  bearbetar 

informationen till sin egen uppfattning om ämnet.

De studerade böckerna i denna uppsatts är: 

1. Bergman, Thomas- Amanda börjar ettan (1999)

2. Child, Lauren-  Jag är faktiskt för liten för att börja skolan.  Engelsk originaltitel: I am TOO 

absolutely small for school (2004)

3. Hole, Stian -Hermans sommar. Norsk originaltitel: Garmanns sommer (2006)

4. Olsson, Sören och Jacobsson, Anders -Håkan Bråkan och pappa börjar ettan (2006) 

5. Olsson, Sören och Jacobsson, Anders- Sune börjar skolan (1997) 

6. Ross, Tony och Zoe- Nicky. Engelsk originaltitel Nicky (1997)

7. Stark, Ulf- Fullt med flugor i klassen (2003) 

Jag vill poängtera att i och med att jag valde att begränsa mitt urval till endast en bråkdel av all den 

barnlitteratur som finns för att hinna göra klart arbetet inom den tidsram som finns, så får man ha  

med det i tanken när man läser resultatet. Detta är inte en heltäckande studie utan resultatet baseras 

endast på de utvalda böckerna.
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6:2. Kvalitativ metod. 
Den kvalitativa metoden har sin knutpunkt i den hermeneutiska tanketraditionen. Det innebär att 

man tolkar det man ser och söker ett budskap. Nutiden är alltid förbunden med dåtiden genom att vi 

alltid  har  en historia  med oss  i  bagaget  som påverkar  oss.  Det  är  endast  med bakgrund av en 

förståelse vi redan har som vi kan få grepp om en mening om det nya vi möter. Förståelsen börjar 

aldrig från noll, vi har alltid en historia bakom oss och utan denna historia kan vi inte tolka en ny 

(Thomassen, 2007, s. 184-185). 

Bergström och Boréus (2005) menar att tolka ingår i alla textanalyser oavsett vilken typ av analys 

man använder sig utav, tolkningen är dock mer eller mindre komplicerad (Bergström och Boréus, 

2005, s. 23). De talar vidare om den hermeneutiska cirkeln och poängterar den viktiga aspekten om 

att ”delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och helheten utifrån delarna” (Bergström och 

Boréus, 2005, s. 25). Med det menas att innebörden av en viss term kan tolkas utifrån ett större 

sammanhang. När termens innebörd är tolkad kanske hela texten visar sig på ett nytt sätt (Bergström 

och Boréus, 2005, s. 24-25).

En målsättning med den kvalitativa metoden enligt Starrin och Svensson i  Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori  (1994)  är  att  identifiera  det  som  ännu  är  okänt  eller  otillfredsställda  kända 

företeelser och innebörder till skillnad från den kvantitativa metoden som innebär att undersöka om 

det finns samband mellan två eller fler företeelser och att undersöka hur definierade företeelser och 

dess egenskaper fördelar sig i en population, händelser eller situationer (Starrin och Svensson, 1994, 

s. 21).

Kvalitativa forskare kritiseras dock ofta på grund av att resultatet näst intill aldrig går att upprepa 

eller att dess relevans kan kontrolleras. En dominerande åsikt som är att den kvalitativa metoden 

inte kan spela en självständig roll. Om de ska vara av betydelse för kunskapsutvecklingen ska den 

kvalitativa  forskningen  utgöras  som  en  assistent  till  den  kvantitativa  forskningen  (Starrin  och 

Svensson, 1994, s. 20, 32). 

I en kvalitativ studie är det insamlade materialet oerhört viktigt eftersom man ska tolka och förstå 

det dokumenterade. Det är viktigt att man har allt material så att man kan gå tillbaka flera gånger 

och titta i materialet. Den här uppsatsen är uppbyggd av en tolkning av materialet och därför är det 

av stor vikt att  ha materialet tillgängligt under hela arbetets gång för att kunna göra en korrekt 

tolkning. I den kvalitativa analysen gäller det att söka efter alla handlingar och utsagor som rör 
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svaret på undersökningens ämne. Det är lätt att tro att det räcker med att lägga fram en beskrivning 

av det  man sett  i  sin  studie,  men det  räcker  inte.  I en kvalitativ  analys  måste  man även tolka 

materialet man lägger fram (Starrin och Svensson, 1994, s. 81).

Forskning ger oss pålitlig kunskap ifall den har genomförts på rätt sätt, men det kan dock ändå 

finnas en felmarginal som man måste ta hänsyn till. Resultaten i en forskning kan aldrig röra alla. 

Forskningen visar  på  tendenser  och  det  finns  alltid  undantag  från  forsknings  resultatet.  Det  är 

omöjligt att vara helt objektiv när man utför en forskning. Det finns även olika syn på hur i hög grad 

det är möjligt att vara objektiv. Det är svårt att lägga alla sina tidigare erfarenheter och värderingar 

åt sidan, men man bör ha som ideal att vara så objektiv man bara förmår (Larsen, 2007, s. 15).

6:3. Validitet och reliabilitet.
Validitet handlar om det insamlade datas relevans och giltighet. Stukát menar att  ”om man mäter  

det man avser mäta” (Stukát, 2005, s. 125). Han menar att hur bra mätinstrumentet än är, alltså hur 

bra reliabiliteten än är, så spelar det ingen roll ifall man inte har gjort en ordentlig mätning (Stukát, 

2005, s. 126).

Reliabiliteten visar på precision. Alltså att undersökningen är tillförlitlig och att arbetet har präglats 

av noggrannhet. Eller som Stukát nämner, att det är kvaliteten på själva mätinstrumentet (Stukát, 

2005  s.  125).  I den  här  uppsatsen  är  det  jag  som forskare  som är  själva  mätinstrumentet  och 

precisionen  i  arbetet  baseras  på  min  egen  kvalitet  och  förmåga  att  använda  mig  själv  som 

instrument. 

6:4. Diskursanalysens syfte.
Syftet med en diskursanalys är att se hur verkligheten beskrivs, det handlar inte om att ta reda på en 

bestående sanning utan det som vi konstruerat som sanning för den rådande plats och tidpunkt 

(Börjesson och Palmblad, 2007, s. 10-11).

6:5. Diskursanalys.
En bra textanalys är en analys som är väl genomförd och belyser ett specifikt problem (Bergström 

och Boréus, 2005, s. 33). Som metod i den här uppsatsen har jag valt att använda mig utav en 

diskursanalys utav både text och bild. 
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Börjesson  och  Palmblad  (2007)  menar  att  diskursanalysen  har  fått  ett  stort  genomslag  inom 

samhällsvetenskaperna,  en stark insikt  finns  där  om att  beroende på den position som intas  så 

framträder olika bilder utav verkligheten (Börjesson och Palmblad, 2007 s. 9). Diskursanalysens 

fokus  kan  kraftigt  variera.  Med  en  diskursanalys  riktar  man  sig  till  att  undersöka  hur  olika 

föreställningar i en diskurs skapas och vilka ramar för det som sägs och inte sägs som diskursen 

sätter (Bergström och Boréus, 2005, s. 20).

Kåreland (2001) menar att när man studerar en bild dominerad barnbok är det viktigt att komma 

ihåg att bilden i likhet med texten är ett språk som ska tolkas och genomgå analysen (Kåreland, 

2001, s. 42).

Utgångspunkten  i  en  diskursanalys  är  att  det  inte  finns  en  sann verklighet  att  utgå  ifrån,  man 

försöker  förstå  vilken  mening  människor  lägger  i  sina  diskurser  och  hur  deras 

verklighetsuppfattning  ser  ut.  Det  finns  ingen  objektiv  verklighet  som  kan  konstateras  genom 

forskning (Larsen, 2007, s. 102).

En  diskursanalys  kan  delas  in  i  två  olika  övergripande  huvudinriktningar,  en  fransk  och  en 

anglosaxisk. Till den franska inriktningen associerar man främst Michel Foucault,  som jag även 

talat om tidigare i uppsatsen och valt att fokusera på, och till den anglosaxiska finns det ett flertal  

filosofer men här nämns Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (Bergström och Boréus, 2005, s. 308). 

Foucault  är  den  som fortfarande  starkast  förknippas  med  diskursanalysen  och  hans  syn  på  en 

diskursanalys handlar om kontroll och utestängde (Bergström och Boréus, 2005, s. 309). Förståelse 

av omvärlden, känslor och fantasier förmedlas och skapas i allt högre grad via bilder, både stilla och 

rörliga.  Bildernas  betydelse  att  fånga uppmärksamhet  och forma människors  föreställningar  om 

omvärlden gör att det är otroligt relevant att även göra en diskursanalys utav bilder, samtidigt som 

det blir en stor utmaning i och med att en diskursanalys traditionellt har en textfokusering (Thörn i  

Börjesson och Palmblad, 2007, s. 53-54). Som Thörn talar om i Börjesson och Palmblad (2007) att 

”vad ska man ta fasta på när inga ord och språkliga motsättningar finns?” (Thörn i Börjesson och 

Palmblad,  2007, s. 54). Då kan man fundera på hur man ska analysera och läsa en bild. Thörn 

genom Börjesson och Palmblad (2007), hänvisar till Barthes som pekar på grunderna i bildanalysen 

att alla bilder har en denotativ mening. Bilden meddelar alltid något. Vi måste alltid se bilden ur  

dess kontext, de måste tolkas ur det sammanhang de befinner sig i. Utifrån kontexten kan en bild få 

olika betydelse,  den kan framstå som en familjebild,  reklambild eller  nyhetsbild.  För analys av 
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bilderna ska man alltid utgå från frågan vad bilden egentligen vill förmedla, är bilden bekräftande 

eller är den utmanande och vilka känslor finns laddade i bilden? (Thörn i Börjesson och Palmblad, 

2007, s. 55). 

Diskursanalysen är ett socialkonstruktionistisk angreppssätt, Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

menar att vi inte kan betrakta omvärlden som en omedelbar objektiv sanning, vårt sätt att uppfatta 

världen på skapas och underhålls via sociala interaktioner (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 

11-12).  Språket  har  alltså  en  betydande  stor  roll  inom  socialkonstruktivism  likaså  inom 

diskursanalysen (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 15). Diskursanalysen syftar inte till att 

påvisa någon bestämd sanning utan snarare menar den att sanningen själv är diskursiv (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 56). Den kritiska tanken som främst uppkommer angående 

diskursanalysen är om sanningen. Den sanning som finns i diskursen kan egentligen inte finnas i 

verkligheten eftersom den är konstruerad, vilket leder till att om sanningen är konstruerad så kan 

inte utsagan heller vara sann (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 42). Men det som däremot 

hävdas är att den existerande verkligheten endast kan nås via diskurser (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000, s. 28).

6:6. För och nackdelar med en diskursanalys
Diskursanalysen känns relevant som metod i denna uppsatts  eftersom att vi här fokuserar på  hur 

skolan framställs genom bilderböcker, alltså vilken bild som konstrueras i bilderböckerna och ses 

som den rådande sanningen angående skolväsendet. 

Inom diskursanalysen finns det inte någon färdig mall att gå efter och det gör att det finns väldigt 

många olika utformningar utav just diskursanalysen. Som forskare får man då  utforma en modell 

som anpassas efter just sitt eget arbete (Bergström och Boréus, 2005, s. 329). Detta kan ses som 

både en för- och nackdel. Det är positivt att man kan anpassa metoden efter arbetet och inte behöva 

anpassa arbetet efter metoden men det kan samtidigt vara svårt att få grepp om vad en diskursanalys 

egentligen innebär.

En annan  nackdel med en diskursanalys är att den inte ger någon vetenskaplig säkerhet och 

Börjesson och Palmblad menar att på frågan om när en diskursanalys är klar så blir svaret ”aldrig” 

(Börjesson och Palmblad, 2007, s. 18). I och med att man via en diskursanalys söker den rådande 

sanningen  så  kan  svaret  förändras  på  ens  frågeställning  genom tiden  eftersom att  den  sociala 
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tillvaron inte är fixerad (Bergström och Boréus, 2005, s. 327).

I denna uppsatts har det varit fördelaktigt att använda sig utav en diskursanalys eftersom syftet är att 

tolka framställningen av skolstarten i bilderböckerna, precis som jag nämnde ovan. Nackdelen har 

varit att det inte finns någon riktig mall att utgå ifrån och har varit svårt att veta på vilket sätt man 

ska börja greppa texten och bilderna. Även att tolka den rådande sanningen i sig är komplicerat i 

och med att den är föränderlig och det finns en historia som man måste ta hänsyn till. 

7. Analys och resultatredovisning
Här nedan har jag gjort en kvalitativ studie med diskursanalys som metod av både text och bild av 

de ovan nämnda barnböckerna. I min analys har jag utgått ifrån mina frågeställningar och sökt svar 

på dessa i samma ordning som de ovan skrivs. Jag kommer att benämna böckerna efter siffrorna 1-7 

i analysen efter denna ordning: 

1. Bergman, Thomas- Amanda börjar ettan (1999)

2. Child, Lauren-  Jag är faktiskt för liten för att  börja skolan.  Engelsk orginaltitel: I am TOO 

absolutely small for school (2004)

3. Hole, Stian-Hermans sommar.  Norsk originaltitel: Garmanns sommer (2006)

4. Olsson, Sören och Jacobsson, Anders -Håkan Bråkan och pappa börjar ettan (2006) 

5. Olsson, Sören och Jacobsson, Anders- Sune börjar skolan (1997) 

6. Ross, Tony och Zoe- Nicky. Engelsk originaltitel Nicky (1997)

7. Stark, Ulf- Fullt med flugor i klassen (2003) 

Som Bergström och Boréus (2005) nämnt tidigare så ingår det i en textanalys att tolka oavsett vilken 

sorts analys man använder sig av. Jag har utgått från Foucault och det socialkonstruktivistiska 

synsättet, jag har tolkat texterna för att se hur språket, både via text och bild, konstruerar läsarens 

verklighet av skolan i de analyserade böckerna och vilken sanning som råder i diskurserna. Jag har 

börja med en mer övergripande överblick om ämnet innan jag gått in och fokuserat och plockat ut 

de mindre delarna från texten.

8. Hur framställs skolan i dessa utvalda böcker?
Nedan kommer jag att ta upp skolans framställning i de analyserade böckerna. Både skolan som 

idyll, skolan som en skrämmande plats och skolan som plats för tävlan men även om 
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framställningen av skolan förändras.

8:1. Skolan som idyll 
I de analyserade bilderböckerna ovan skiljer sig skolans framställning mellan de olika böckerna. 

Bok nummer 1 och 5 är de som genomgående framställer skolan som en behaglig och trivsam plats. 

När man öppnar bok nummer 1 möts man först av ett fotografi av en glad och förväntansfull tjej 

med ryggsäcken på. Boken består av kortare texter med fotograferade bilder till.  Både genom texten 

och bilden visas en trivsam och trygg skolmiljö. Trots att man inte får se själva skolbyggnaden så 

framställs skolan som en idyllisk plats, med kompisar och roligt lärande. Lyckan över en egen bänk 

och spänningen med läxor. De ljusa bilderna förmedlar energi och glädje genom hela berättelsen. 

Man får känslan av att världen är öppen för elevernas fötter, de är nöjda och de har inga bekymmer. 

Man får ett starkt men fridfullt intryck och det förmedlar en positiv bild av skolan där det finns 

glädje och kamratskap. Det som skiljer den här boken från de övriga är att man får följa Amanda i 

hennes ”riktiga” skolstart. 

I bok nummer 5 möts vi av en bild där familjen är samlad kring frukostbordet. Det är en stressad 

situation, smörgåsar på golvet, lillebror viftar med en sked och syster sitter och läser. Genom denna 

berättelse får man en komisk känsla via bilderna och de är lätta att ta till sig och man kan lätt följa 

med i de känslor som uppkommer. Det är stora och detaljerade bilder med skarpa men samtidigt 

ljusa färger. Vi ser en livfull skolmiljö och ett varmt och välkommande klassrum. Bilden som visar 

skolan ger ett lustfyllt intryck. Skolan består av ett flertal lägre tegelbyggnader. Skolbyggnaderna 

ramar in en skolgård med mycket träd och klätterställningar. Barnen på skolgården skrattar och ser 

ut att ha det riktigt roligt, ingen står ensam. Det ger ett väldigt behagligt välkomnande när man möts 

av den lustfyllda skolgården och sedan klassrummet som är ordentligt ombonat av elevers verk. 

Bänkarna står uppradade, det är fullt med teckningar på väggarna och det står blommor på katedern. 

Det finns även ett bibliotek i skolan, där bibliotekarien framstår som snäll så länge man sköter sig. 

Det finns dock tankar som framställs via texten som visar på att det finns en viss makt hierarki 

bland eleverna och en bestämd och inpräglad norm för leken, men det är inget som ses som något 

skrämmande från huvudpersonens perspektiv utan mer som en naturlig sak.

8:2. Skolan som skrämmande plats 
I bok 2, 4, 6 och 7 kan vi se en skrämmande framställning av skolan genom olika aspekter. Bok 

nummer 2 är översatt till svenska och skildrar då inte det svenska samhället och skolan. I boken om 
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Lola får man inte se hur skolan är utformad utan endast se Lolas tankar om hur det är i skolan som 

jag återkommer till senare i analysen. Boken har väldigt mycket, stora och enkla bilder samt lite text 

som hoppar runt över sidorna så man får vrida och vända boken för att hänga med i texten.  

I bok nummer 4 framställs skolan till en början som en skrämmande plats, likt ett fängelse. Där det 

är Håkans familj som är med och målar upp denna framställning. Man möts av en kaotisk bild när 

man öppnar boken vid frukostbordet där Håkan sitter med helt uppspärrade ögon medan han lyssnar 

på sin bror Sune som ser ut att berätta skrämmande saker. Det pirrar i Håkans mage och han undrar 

om han verkligen måste börja skolan. Storebror Sune menar att det måste han för annars kommer 

polisen och tar honom. Även pappan säger att det nu är slut med friheten. Så man kan inte klandra 

Håkan för att han har en enorm nervositet inför sin skolstart. Utanför skolan får man se en stor beige 

huvudbyggnad och en mindre byggnad längre bort. Det är staket runt skolgården som består av både 

asfaltsytor och gräs med träd på. På skolgården är det blandat med skrattande lekande barn och 

oroliga elever som går med sina föräldrar. Huvudbyggnaden har dock stora fönster med galler för 

och på entré dörren sitter ett stort hänglås, som än en gång ger ett fängelelikt intryck. 

Senare i boken när Håkan har gått en skoldag och träffat sin fröken och klasskamrater får vi se en 

bild på skolbyggnaden igen men då utan galler och lås. Det tolkar jag som att väl i skolan visar det 

sig vara en plats där det finns kamrater och stöttande vuxna som vill tillgodose elevernas behov. 

I bok nummer 6 möts vi på framsidan av boken av en glad liten flicka som jonglerar med pennor 

och en linjal. När vi sedan öppnar boken möts vi plötsligt av den lilla flickan men som nu står med 

armarna i kors och med ryggen mot mamma som håller i hennes jacka. Hon vill absolut inte börja 

skolan. Hon gömmer sig på olika ställen medan mamman försöker resonera med henne. Det är stora 

färgglada bilder och ungefär en mening på varje sida. Känslan som utstrålas är att skolan är en plats  

man inte går frivilligt till genom att det slutar med en dragkamp mellan mamma och barn på vägen 

till skolan. Via bilden får man en liten skymt av en stor ljusgrå byggnad där det står ett fåtal barn 

och tittar med orolig min. 

Bok nummer 7 handlar om pojken Ulf som ska börja skolan till hösten. De har redan bestämt att 

mamma ska följa honom första skoldagen. Ulfs tankar behandlar främst vart tiden egentligen tog 

vägen, det är funderingar över hur det är att bli stor. Ulf vet inte om han ens vill gå till skolan då 

skolstarten symboliserar ett nytt kapitel i hans liv. Att man har blivit stor.
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Via bild ser vi att skolbyggnaden är ett stort gult hus med en sidobyggnad i tegel där de nya eleverna 

får gå. Framför skolan är det stor plan asfalterad yta med ett fåtal elever på. Känslan man får utav 

skolan är att man blir minimerad. Skolan är gigantisk, stor entré och alla fönster är höga och smala. 

Man får ingen lustfylld känsla av bilden. Den mindre tegelbyggnaden som de nya eleverna ska hålla 

till i känns inte lika skrämmande, men den välkomnar ingen lustfylld het med de tomma fönstren 

och stora dörr. Inne i klassrummet är det fullt med bänkar uppradade och i luften kryllar det av 

flugor  som tagit  sig  in  genom ett  öppet  fönster.  Väggarna  är  enbart  vita  och  kalla.  Vilket  ger 

intrycket  av  att  man  befinner  sig  på  en  institution.  Det  finns  ingen  glädje  eller  kreativitet  i  

atmosfären.

Borén (1997) menar att skolbyggnaden ofta framställs som en mörk och dyster plats och även att 

skolgården kan kännas som en skrämmande yta. Det brukar synas som en otrygg plats där det endast 

brukar vistas ett fåtal vuxna (Borén, 1997, s. 14). Vilket absolut syns i framställningen av skolan i 

dessa böcker. 

Fagerström (2005) menar i sin studie att det framgår det att det är ”gårdagens” skola som framställs  

i och med att hot om stryk förekommer från vuxna (Fagerström, 2005, s. 47). Så visar det sig dock 

inte  i  de  här  analyserade  verken där  det  inte  förekommer  några  hot  eller  slag  från  skola  eller 

föräldrar. Det är dock i bok nummer 6 som tankar om våld dyker upp eftersom det sker en fysisk 

dragkamp mellan förälder och barn på vägen till  skolan. Tankar om ”gårdagens skola” kan man 

känna igen i vissa tankar som syns i några av böckerna, som exempel i bok 5 där lärare och skolan 

framställs via tanken som mer strikt och disciplinerande i en negativ bemärkelse, något som man 

mer förknippar vid ett äldre skolväsen. Kåreland (2001) talar om att barnlitteraturen länge hade en 

uppfostrande roll där normer och värderingar lärdes ut (Kåreland, 2001, s. 27). Här kan vi snarare se 

utifrån barnens perspektiv angående fördomar och känslor om att börja skolan.

8:3. Skolan som plats för tävlan 
Genom berättelsen om Herman i  bok nummer 3 får man inte veta hur skolan är utformad rent 

fysiskt. Detta är en bok som är översatt till svenska och man kan troligen utgå ifrån att skolväsendet 

skiljer sig mer eller mindre från det svenska. Men det är som sagt inget som framgår. Det är sommar 

och Herman ska börja skolan till hösten.  Man möts av en bild på Herman och tanterna, som hälsar 

på varje år hos Herman och hans familj. Det är stora bilder som ser ut att vara redigerade foton 

inklistrade i målad bild. Det är väldigt osymmetriska bilder. Väldigt stora huvuden på smala taniga 

kroppar. Av Hermans uttryck som genomsyrar hela boken känner man ängsla och ångest medan 

tanterna sitter med leenden på läpparna och utstrålar en känsla att de har gjort sitt här på jorden. Att  
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de är beredda att lämna och flyga iväg. Utifrån Hermans berättelse om oron och jämförande tankar 

om grannflickorna som redan tappat några tänder och som lärt sig cykla, får man får känslan av att 

skolan symboliserar tävlan i vem som är duktigast på flest områden. Detta kan i sin tur vara en av 

orsakerna till den otroligt starka ängslan som förmedlas genomgående, känslan att känna att man 

inte räcker till i skolans värld.

8:4. Hur förändras framställningen av skolan under böckerna? 
Några av böckerna framställer skolan som en skrämmande plats till en början, men i de fall när man 

får följa huvudpersonerna genom skoldagen får man uppfattningen om att bilden av skolan ändras 

när eleverna väl har lärt känna miljön och känner sig bekväm. Det är endast i bok nummer 4 som 

man får se en konkret förändring av skolan. Efter att huvudpersonen har börjat skolan och träffat sin 

fröken och klasskamrater får vi se skolbyggnaden på nytt men då utan både galler och lås. Det tolkar 

jag som att väl i skolan visar det sig vara en plats där det finns kamrater och stöttande vuxna som 

vill tillgodose elevernas behov. Skolan gick från att vara ett fängelse till nästintill en idyll.

9. Hur framställs känslan hos huvudpersonen inför skolstarten? 
Det är naturligt att det finns blandade känslor inför skolstarten och barn hanterar dessa känslor olika 

och  ger  uttryck  på  olika  sätt.  Nedan  kommer  jag  att  redovisa  de  positiva  känslorna,  negativa 

känslorna och om dessa känslor förändras hos huvudpersonen genom berättelsens gång.

9:1. Positiva känslor hos huvudpersonen
Det är naturligt att det finns blandade känslor inför skolstarten och barn hanterar dessa känslor olika 

och  ger  uttryck  på  olika  sätt.  Nedan  kommer  jag  att  redovisa  de  positiva  känslorna,  negativa 

känslorna och om dessa känslor förändras hos huvudpersonen genom berättelsens gång. Precis som 

Borén (1997) nämner angående hennes studie om varierade känslor kan vi se att det är både positiva 

och negativa tankar kring skolstarten. Allt från förväntan och pirr i magen till ångest och motstånd 

till att börja skolan (Borén, 1997, s. 12). I bok nummer 1 ser Amanda ljust på skolstarten, hon är 

förväntansfull och förmedlar positiva känslor. Amanda talar inte rakt ut om några känslor hon har 

inför sin skolstart, men visar på att hon är ivrig att komma iväg och hon vet att hon känner vissa 

från förskolan som hon ska gå i samma klass som henne. Hon visar på en trygghet och ger positiva 

känslor  om skolan  och dess  innebörd  så  som kompisar,  läxor  och lärande.  På  bilderna  genom 

bokens gång ser Amanda alltid nöjd eller koncentrerad ut.

I bok nummer  5 är  det  positiva  känslor,  men även väldigt  nervösa  känslor  med mycket  pirr  i  

kroppen. Sune har redan packat sin skolväska med det han anser viktigt  och det är bestämt att 
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mamman följer honom till skolan.

9:2. Negativa känslor hos huvudpersonen
I bok nummer 2 har vi fått följa Lolas tankar om skolan. Hon känner rädslan att behöva sitta ensam 

vid maten, att maten inte är god och att behöva ha skoluniform. Eftersom boken är skriven av en 

brittisk författare där man ofta har uniform i skolan så är det något som finns i Lolas samhälle och 

något som hon uppenbarligen inte vill ta del av. Hon får sedan dessa fasor motbevisade av hennes 

bror men känner fortfarande motstånd till att börja skolan. Det är först när hon får veta att hennes 

låtsaskompis  Sören  Lorensen  också  ska  börja  skolan  som hon  verkligen  accepterar  läget,  men 

fortfarande finns det en känsla av obehag. På väg till skolan första skoldagen känner sig både Lola 

och hennes vän Sören Lorensen inte speciellt bra. Sören Lorensen är rädd att han inte kommer att 

kunna räkna alla siffror, skriva bokstäver och läsa ord. Att ingen kommer att prata med honom och 

att han kommer att vara helt ensam. Bilden visar Lola gående längs vägen med Sören Lorensen efter 

sig där de ser ängsliga ut och texten virvlar tillsammans med löven i vinden. Brodern står längre 

fram och väntar. Man får uppfattningen om att Lola gömmer sig bakom sin vän Sören Lorensen. Att 

hon känner trygghet av att veta att han är närvarande och att det är okej att han är närvarande. Hon 

hade då någon som hon kunde lägga över sina oroliga känslor på och därigenom inte visa sig lika 

sårbar inför det som väntas komma. Efter skolan slut får man se Lola lekandes med en ny vän från 

skolan. Lola kan bara konstatera att hon inte alls var orolig över att börja skolan utan det var Sören 

Lorensen som var det. Det visar att när hon åter hittat tryggheten i en ny vän behöver hon inte 

gömma sig bakom Sören Lorensen längre. Lolas farhåga om att vara ensam motbevisades och hon 

återfann tryggheten även utan Sören Lorensen alldeles intill sig.

I bok nummer 3 är ”tanterna” på besök hos Herman och hans familj. De undrar hur det känns för 

Herman att börja skolan, de undrar om han har några fjärilar i magen. Herman känner sig rädd. Den 

ena tanten försöker muntra upp Herman och svarar honom att hon också är lite rädd för en sak, att 

hon snart behöver rullator när hon går. Hon vill visa på att det är helt okej att vara rädd för det 

okända. I Hermans sommar får vi följa Hermans tankar kring skolstarten. Han är dyster genom hela 

berättelsen. Man får en väldigt sorgsen känsla genom de dova bilderna och Hermans uttryck. Det 

märks tydligt att han gruvar sig inför skolstarten och känner ensamhet. Man får inte följa Herman 

till skolan, så vi vet inte om hans oro var befogad eller inte. Men de har bestämt att det är mamma 

som ska följa med till skolan. Hon har köpt en ny ryggsäck till honom och hela sommaren har de 

övat på att man ska titta åt båda hållen när man går över den stora vägen. Herman frågar även om 

mamma är rädd för något. Att Herman ska gå ensam över den stora vägen gör mamma rädd. Än en 
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gång visar det på att man får vara rädd, det är naturligt att känna rädsla för det okända. Hermans 

önskan om att sommaren just börjat visar på en fortsatt ångest över det som komma skall. Sista 

kvällen innan skolan börjar tittar Herman igenom sin ryggsäck. Han plockar i ordning i pennfodralet 

och kollar så att blixtlåset går lätt att öppna och stänga. Det är tretton timmar kvar till skolan böjar 

konstateras det, Herman har en stark oro. Man får se när han står och tittar ut genom fönstret, han 

har en sorgsen min och stel kropp. Ryggsäcken står bakom honom i ett nästan tomt rum. Man får en 

obehaglig känsla av detta och man hade gärna följt honom ytterligare för att se hur hans känslor 

utvecklar sig. I den här boken framställs den tyngsta ångesten av alla dessa böcker. Det sitter djupt 

inom honom att han inte vill till skolan. Han har ett deprimerat uttryck och utstrålar en konstant 

ängslan. 

I bok nummer 4 får vi följa nervösa tankar om att skolan tvingar eleverna att sitta stilla och endast  

röra ena armen upp och ner när de ska tala. Det är en väldigt strikt känsla av skolan som han ger. 

Dessa känslor späs på ytterligare av både brodern och pappans negativa kommentarer. 

I bok nummer 6 drar mamman huvudpersonen i ena armen på vägen till skolan medan hon håller sig 

fast i ett smalt träd med andra handen. Väl utanför skolan får mamma trycka in henne genom dörren 

medan hon stretar emot. Hon vill verkligen inte till skolan och hon tvingas dit med nästintill ”våld”.  

Känslan hos huvudpersonen verkar vara närmast panikartad inför att börja skolan. Hon gör allt hon 

kan för att inte gå dit. Denna känsla förändras under dagen och efter skolan möter mamma upp 

henne utanför skolan och frågar hur dagen har varit medan hon skuttar ut genom dörren. Allt visar 

sig  har  varit  toppen.  Hon har  fått  en kompis  som heter  Nicky som följer  med dem hem.  När  

mamman  föreslår  att  de  kan  gå  tillsammans  till  skolan  dagen  efter  hoppar  båda  flickorna  till 

förskräckt. De har inte insett att man måste gå tillbaka till skolan varje dag. Deras känsla om detta är 

svår  att  förstå.  Bilden  förmedlar  en  uppriktig  förvåning  blandad  med  förskräckelse  hos  båda 

tjejerna. De blev förvånade över det, men är det något bestående negativt eller känns det positivt när 

de  har  fått  smälta  nyheten.  Det  är  inget  man  får  reda  på  genom  den  här  boken.   Genom 

huvudpersonens beteende genom berättelsens gång om att först med kroppsligt motstånd nästintill 

vägrar gå till skolan till att ändra sig och tycka att skolan är en bra plats till att än en gång ändra sig 

och bli förskräckt när hon får veta att hon ska gå till skolan varje dag. Det är en svår tanke att förstå 

sig  på  och  det  känns  som  att  huvudpersonen  är  förvirrad  och  inte  har  fått  speciellt  mycket 

information om skolstarten i förväg om vad det innebär att gå i skolan, hon är rädd över att inte  

känna  någon,  att  hon  är  minst  och  att  maten  inte  är  god  medan  i  bok  nummer  7  handlar 

oroskänslorna  till  mesta  del  om att  växa  upp  och bli  stor  och  utspelas  främst  genom stillsam 
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tankegång. På vägen till skolan känner Ulf mammans oro genom att hon håller honom hårt i handen 

och det gjorde Ulf mer nervös. Mamma säger till Ulf att han måste uppföra sig väl i skolan och tala 

högt och tydligt när han ska svara på en fråga. Bilderna framställer Ulf som liten, kort och smal och 

ofta med en nedsänkt blick. Han ser ofta ut att gå i sin egen värld, han försvinner i sina tankar.

Fagerström (2005) menar att det ofta är författarnas egna känslor från sin egen skolgång som ligger 

bakom hur boken framställs och det kan mycket väl stämma, men det är inget som man kan avgöra 

med denna analys.

9:3. Förändras känslorna under bokens gång?
I bok nummer  1  består  den  otroligt  positiva  känslan  genom hela  bokens  gång medan i  bok 2 

förändras de negativa känslorna till positiva. Hon avfärdar sin oro och menar att det inte var hon 

som var orolig egentligen utan det var hennes osynliga vän Sören Lorensen som oroade sig inför 

skolstarten. Hon hittade tryggheten i skolan genom en ny vän och fick inte längre samma beroende 

utav Sören Lorensen. Bok nummer 3 avslutas innan det är dags att gå till skolan och känslan av 

ängslan kvarstår därför. Bok 4, 5 och 7 får alla en positiv känsla av skolan under första skoldagen. I 

bok nummer 6 tycker huvudpersonen att skolan var bra efter att första dagen var avslutad, men blir 

förskräckt igen när hon får veta att hon ska dit igen varje dag. Hennes känslor inför skolan pendlar 

ganska mycket fram och tillbaka, vilket gör läsaren förvirrad i hennes känslor.

10. Hur framställs läraren i böckerna? 
I böckerna om 2, 3 och 6 möter man inte läraren, varken via texten eller via bilden och får då ingen 

känsla av lärarens roll. Ett samband mellan dessa böcker är att de inte är skrivna med det svenska 

samhället som bakgrund. Det kan vara en möjlig orsak till att läraren och skolmiljön inte skildras i  

någon större  utsträckning,  kanske på grund av kulturella  skrivskillnader  eller  så  är  det  bara en 

tillfällighet. Men dessa tre böcker kommer alltså inte att nämnas under denna punkt i analysen. 

Här  nedan kommer  jag  att  ta  upp om hur  läraren  framställs  som hård  och sträng,  hur  läraren 

framställs som mild och accepterande och om denna framställning ändras genom berättelsen.

10:1. Läraren som hård och sträng
Det var i två av de sju böckerna ( i bok nummer 4 och 5) som man såg en negativ bild av läraren. I 

bok nummer 4 framställs tre bedömande kvinnliga lärare som Håkan får träffa innan skolstarten. 

Det är två äldre damer med en ”uppklädd” stil och stelt uttryck. Den tredje personen är en yngre 

kvinna med en vardaglig utstyrsel. Vi bild ser vi hur de förskräcks av Håkans uppförande som inte 

verkar passa in i normen om hur man uppför sig i skolan. De sitter bakom ett långt bord och frågar 
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ut Håkan angående skolstarten. Känslan man får att är att dessa tre lärare sitter över Håkan, att de 

bedömer honom och bestämmer normen för det beteende som är lämpligt i  skolan,  där Håkans 

beteende inte passar in. 

I bok nummer 5 får vi genom en kort tanke från Sune se hans framställning av läraren som en stel 

och strikt äldre kvinna. 

Fagerström (2005) menar genom sin studie att lärarna generellt är oinspirerade förebilder och att de 

även har en auktoritär och uppfostrande roll (Fagerström, 2005, s. 46). Vilket vi kan se i den här 

uppsatsen genom många av huvudpersonernas  tankar  kring läraren och skolväsendet.  En annan 

slutsatts från Fagerström (2005) är att de unga läsarna inte förskönas från att möta direkt otrevliga 

lärare som sätter skräck hos eleverna (Fagerström, 2005, s. 86). I den här uppsatsen kan inte detta 

avspeglas i en större utsträckning då tankar om en sträng lärare och en strikt miljö förekommer, men 

visar sig endast konkret en gång när huvudpersonen i bok nummer 4 var på besök inför att börja i 

skolan. 

10:2. Läraren som mild och accepterande
I bok nummer 1, 4, 5 och 7 följer vi en snäll och uppmärksam klasslärare. I bok nummer 1 är det en 

äldre lärarinna, bilden vi får se utav fröken Ulla är en äldre kvinna med kort grått hår som utstrålar 

värme och  trygghet.  Fröken  framställs  som en  snäll  och  förstående  person  genom att  hon  ser 

barnens behov genom att bland annat ta korta pauser under lektionerna när hon ser att barnen börjar 

få för mycket spring i  benen. Att  det även finns en tillit  och trygghet i  fröken visas genom att 

Amanda vågar anförtro sig till fröken när hon glömde att göra sin läxa och blir då nervös över vad 

som då skulle hända. Efter att hon försiktigt hade viskat detta till fröken fick hon bara ett leende 

tillbaka och några lugnande ord. Detta visar på att fröken är förståelig och tillmötesgående.  

I bok nummer 4 framställs  klassläraren som uppmärksam,  förståelig  och snäll.  Bilden visar  en 

medelålders lite rund kvinna. Förutom de tre lärarna vi mötte tidigare och klassläraren framställs 

även en ung extralärare som speciellt pojkarna i klassen fattade tycke för. I elevernas ögon är han 

häftig och cool men samtidigt framstår han som hjälpsam och en person som eleverna ska kunna gå 

till för att söka stöd om det uppstår olika problem. Extraläraren har dreadlocks, tröja och pösiga 

byxor. Han har en snäll utstrålning och visar på ett par bilder i boken hur han stöttar Håkan ute på 

skolgården. 
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I bok 5 och 7 beskrivs lärarinnan som en ung kvinna med kjol och blus till klädsel. I bok nummer 5  

går fröken igenom de regler som finns på skolan och att det finns speciallärare som fungerar som 

extra stöd för eleverna. Specialläraren visas genom bild som en väldigt rund och matglad äldre man. 

Han sitter på en stol framme vid tavlan och äter korv medan han skriver på svarta tavlan och barnen 

står runtom och håller i korvarna. Runt om huvudbilden finns småbilder med Sunes tankar om vad 

en speciallärare lär ut. Genom Sunes tankar framställs specialläraren som påhittig och lite tokig, 

vilket både bild och text tillsammans visar på.  

I berättelsen i bok nummer 7 ville fröken till Ulfs fasa gå runt och ställa en fråga till alla elever, 

vilket var ett namnupprop. Ulf håller händerna hårt för öronen för att inte höra frågan då han är rädd 

att inte kunna svaret. Han kunde bara se frökens läppar röra sig. Hon tog bort hans ena hand från 

örat så att han skulle höra henne. Ulf var så inne i sina egna tankar att han inte alls hörde frökens  

fråga. Fröken log bara och uppmuntrar Ulf som i slutet ändå känner sig nöjd med skolan och man 

får känslan att det är tillåtet att vara nervös, svara fel eller inte veta vad det förväntas av en. 

Genom detta  kan vi  i  den här  uppsatsen likaså i  Fagerströms (2005) senare analyserade verk i  

hennes studie se att läraren övergripande framställs ur ett positivt perspektiv genom att de är snälla, 

unga och vackra.

10:3. Hur framställningen av läraren förändras i böckerna
Tankarna om läraren innan skolstarten har varit annorlunda gentemot hur det visade sig vara. I bok 1 

fick vi inte följa några tankar inför skolstarten och inte heller om läraren, men läraren har visats sig 

hålla samma goda roll genom hela berättelsen. I bok 4 och 5 fick vi följa oro och tankar om hur 

läraren  var  och  dessa  i  en  negativ  klang.  Under  första  skoldagens  gång  ser  vi  tydligt  att 

huvudpersonernas tankar om läraren inte stämde överens med den verkliga bilden. I bok nummer 4 

har dock huvudpersonen tidigare kommit i kontakt med några mer strikta och skrämmande lärare 

och i bok nummer 5 framställs inte läraren på det vis som tankarna går runt.

Det är endast i två av sju böcker (bok nummer 3 och 6) som huvudpersonen inte ändrar sin känsla, 

men då har vi inte heller fått inblick i lärarens roll eller bemötandet i skolan.

Det vi bland annat kan se är vad Börjeson och Palmblad (2007) talade om angående att det inte 

endast finns en sanning. Läraren har visats sig i två olika förhållningssätt mot eleverna, även om den 

milda läraren är dominerande så kan vi inte säga att det finns en sanning om läraren. Vi såg den 
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stränga läraren i tankar i bok nummer 5 och i bok nummer 4 i bild angående mötet terminen innan 

skolstarten. Eftersom vi ska tolka efter tid och rum och söka den rådande sanningen så kan vi se att 

den ”moderna” läraren i dessa utvalda böcker har som diskurs en mild och vänlig framtoning. Men 

som alltid i en forskning rör inte resultatet alla, det finns alltid undantag från forskningens slutsats.

11. Hur ser maktrelationerna ut i dessa utvalda böcker? 
Vårt samhälle är uppbyggt på olika maktrelationer och maktrelationer behövs i olika stor grad i 

olika avseenden. Därför känns det relevant att ta med i analysen om hur maktrelationerna visar sig i 

dessa utvalda bilderböcker. Jag kommer att ta upp maktrelationerna mellan lärare och elev, mellan 

förälder och elev och mellan elev till elev.

11:1. Maktrelationen mellan lärare och elev 
I bok nummer 1 får man en väldigt jämställd tanke. Självklart visas en maktposition i och med att 

det är läraren som visar och förklarar vad eleverna ska göra. Som Borén (1997) talar om så är det 

ofta läraren som styr i klassrummet, vilket eleverna ofta uppskattar (Borén, 1997, s. 25). Annars så 

ser vi via bilderna att de vuxna hukar sig när de talar med barnen. Både skolpersonalen, så som 

läraren, sjuksköterskan och spågumman de träffar på en utflykt, bjuder in till ett jämställt uttryck.

I bok nummer 4 ser vi vid frukostbordet när Håkan via storebror Sunes berättelser får en uppfattning 

om skolan som en plats av tvång genom att man blir dit skickad av polis om man inte går frivilligt. 

Även bilden som vi möts av där skolan har galler och lås visar på skolans högre makt gentemot 

eleverna, där Håkans pappa dessutom lägger till kommentaren om att det är slut på friheten när man 

börjar skolan. Innan skolstarten träffade Håkan tre lärare som ställde frågor angående skolstarten 

medan de gav ett  nedsättande intryck om att  stå över eleverna och att  besitta  en mycket  högre 

maktposition. 

I bok nummer 5 visar Sunes fröken ett bemötande och inbjudande intryck. Via bild ser vi att hon tar  

vara  på  elevernas  alster  genom att  väggarna  i  klassrummet  är  fyllt  av  elevers  teckningar  och 

konstverk. Även om läraren besitter en maktposition mot eleverna så är det inget som visas på ett 

auktoritärt vis.

I bok nummer 7 framställs skolbyggnaden som otroligt stor, vilket gör att Ulf minimeras. Han ser 

otroligt liten ut. Väl inne i skolan bemöts Ulf av en tillmötesgående fröken som böjer sig ner när  

hon talar med Ulf och försöker få honom att  känna sig trygg genom beröm. Likaså som i bok 

nummer  5  visar  fröken  i  bok  nummer  7  på  ett  jämställt  bemötande  och  vill  lyfta  upp  Ulfs 

självförtroende och få honom att känna sig stark när han råkar göra en felsägning på uppropet.
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Nikolajeva (2004) poängterar att det finns många maktskildringar i barnböcker( Nikolajeva, 2004, s. 

16), vilket vi har kunnat se i denna analys. Maktrelationerna finns där och utnyttjas i olika grad i de 

olika böckerna. Som Borén (1997) menar i sin studie så kan vi även här se att det finns en röd tråd 

genom böckerna där läraren har makten, dock inte alltid i någon negativ bemärkelse och bortsett 

från de böcker där läraren inte framställs. Vi mötte visserligen tankar angående lärarna som dock 

inte visade sig stämma med hur det egentligen blev och i  mötet med de tre lärarinnorna innan 

skolstarten får  vi  i  denna studie en bild  av lärare som via bild  ser  ut  att  vilja upprätthålla  sin  

maktposition mot eleverna Men genom bok 1, 4, 5 och 7 får vi trots allt ett övervägande jämställt 

intryck genom att lärarna lyssnar till eleverna och visar på ett milt och öppet uttryck. 

Fagerström (2005) talar om att det tydligt framgår i hennes studie att läraren har en uppfostrande 

roll, vilket jag tolkar som en maktutövning från skolans sida. Men denna tendens kan inte ses i  

denna analys, här framställs läraren mer som en stöttepelare för eleverna. 

11:2. Maktrelationen mellan förälder och barn 
Mellan  föräldrar  och  barn  såg  man  främst  den  vanliga  familjära  maktpositionen.  Föräldrar 

bestämmer, men de hjälper sina barn och stöttar dem i denna händelse i livet. Precis som Kåreland 

(2009) menar om att i  och med den vuxnas längre livserfarenhet ger det en högre maktposition 

(Kåreland, 2009, s. 14). Men denna maktposition tolkar jag är till för att vägleda och hjälpa och inte  

för att trycka ner eller visa sig bättre. I bok 3, 4 och 5 ser vi denna maktrelation mellan föräldrar och 

barn genom att de vuxna är närvarande och stöttar sina barn så gott de kan.

I bok nummer 2 får via text en inblick att det är föräldrarna som bestämt att det är dags för Lola att  

börja skolan nu. Där kan vi se just den maktrelationen inom familjen där det är de vuxna som 

bestämmer. Men även Lola och Sören Lorensen har en väldigt tight relation, där man kan urskilja en 

maktsituation. Man får uppfattningen om att Sören står som ett skydd för Lola när hon är osäker. 

När Lola sedan växer i sin roll som skolbarn återfår hon sin styrka och återtar sin egen makt genom 

att inte längre gömma sig bakom Sören Lorensen. 

I bok nummer 6 får vi följa mammans kamp om att få med sig dottern till skolan, vilket hon tillslut 

får men dock via tvång. Det utspelades en maktkamp mellan huvudperson och mamman angående 

skolstarten och skolvägran. 

I bok nummer 7 framställs Ulf som väldigt liten och får ofta titta upp på de vuxna när de pratar med 

varandra. Via bild får vi se att Ulf får klappar på huvudet och kommentarer om att han böjar bli stor  

medan de tittar ner på honom. Känslan av detta är det är de vuxna som står över barnen precis som 

Nikolajeva  (2004)  menar  att  det  är  de  vuxna  som  har  makten  i  samhället  vilket  hon  anser 
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genomsyras i bilderböckerna (Nikolajeva, 2004, s. 17). Det är endast i bok nummer 6 som det blev 

en dragkamp om en skolvägran och om vem som egentligen bestämmer och innehar den högre 

makten i detta avseende. Borén (1997) talar om att skolvägran kan vara ett exempel på en protest 

mot de nya krav som sätts på barnen genom skolan (Borén, 1997, s. 25). 

11:3. Maktrelationen mellan elev och elev 
Vi kan i bok nummer 3 följa tankar om att känna sig underlägsen mot några blivande klasskamrater 

genom  funderingar  om  grannflickorna  som  han  anser  är  mycket  bättre  än  honom  på  många 

områden. Grannflickorna kan cykla och har redan tappat några tänder medan Herman inte lärt sig 

cykla än och han har inte tappat några tänder. Herman lägger sig i underläge mot dem, vilket i sin 

tur  ger  grannflickorna  den  högre  statusen.  Vidare  i  bok  4  sker  mobbning  på  skolgården  mot 

huvudpersonen och i  bok 5 följer vi tankar om hierarkin bland eleverna och lek normerna som 

efterföljs. 

Ahrne, Roman och Franzen (2003) menar att makten redan finns underförstådd i olika relationer 

Ahrne, Roman och Franzen, 2003, s. 25). Som kan liknas med makthierarkin på skolgården i bok 

nummer 5, det är en relation som redan råder och det ger en struktur som möjligtvis kan ge en 

trygghet i vad som komma skall.  När Sune och hans mamma går över skolgården möts man av 

lekande barn. Det är endast tre pojkar som målas upp som ”de elaka”. De ser ut att vara de som 

bestämmer, de som så många av de mindre eleverna inte vågar sätta sig upp mot.  Men via bilden 

gör de ingen illa, de observerar endast och det är utifrån mina egna fördomar som denna slutsats 

dras.

12. Sammanfattning
I analysen ovan har vi kunnat följa böckernas framställning av skolan, lärare, känslor och makt. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det endast är en av de sju böckerna (bok nummer 1) 

som  genomgående  genom  både  text  och  bild  framställer  hela  skolstarten  som  behaglig  och 

harmonisk. Därefter är det i varierad grad både positiva och negativa känslor hos huvudpersonerna. 

I bok 1 och 5 ser vi en genomgående positiv framställning av skolan. Det är i tre av de analyserade 

böckerna (bok nummer 4, 6 och 7) som själva skolbyggnaden och miljön framställs via både text 

och bild och då som en skrämmande plats. Vilket även fanns som en röd tråd i Boréns (1997) studie 

av analyserade bilderböcker. I bok nummer 2 följer vi negativa tankar om skolan och i bok nummer 

3 framgår skolan som en plats  för tävlan mellan eleverna.  Endast i  bok nummer 4 framgår en 

konkret förändring av den fysiska skolan genom berättelsens gång. 
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Känslorna hos huvudpersonerna varierar kraftigt av olika orsaker. Allt från en genomgående positiv 

känsla angående skolstarten och skolans utformning som visas i bok 1 till  en deprimerande och 

ångestladdad  känsla  som  vi  får  följa  i  bok  3.  Där  emellan  har  vi  en  varierad  grad  på 

huvudpersonernas känslor angående skolstarten. Många av de negativa känslorna försvinner och 

byts ut mot en positiv under berättelsens gång. I bok nummer 1 och 5 fanns en bestående positiv 

känsla, dock med nervösa känslor i bok nummer 5 och i bok nummer 3 och 6 slutar historien med 

en  negativ  känsla  hos  huvudpersonen.  I  övriga  böcker  (bok  nummer  2,  4  och  7)  förändrades 

huvudpersonens känsla. Som Fagerström (2005) menar i sin studie så kan mycket väl dessa känslor 

vara förknippade med författarens egna känslor om denna händelse i livet.

I tre av de analyserade böcker (bok nummer 2, 3 och 6) framställs inte läraren, dessa tre böcker är 

inte skrivna med det svenska samhället som bakgrund och det kan vara en av orsakerna till att man 

skildrar  skolstarten  på  ett  mer  begränsat  sätt  än  i  de  övriga  böckerna.  I två  av  böckerna  (bok 

nummer 4 och 5) möter vi via bilden och tanken av några stränga lärare, men som sedan byts ut mot 

genuint snälla och tillmötesgående personer likaså i de resterande böckerna. Vi möter två manliga 

lärare  i  bok  nummer  4  och  5  vars  roll  är  att  agera  extralärare  och  speciallärare.  Man  kan 

sammanfatta  den  rådande sanningen om läraren  i  dessa  utvalda  bilderböcker  som en mild  och 

tillmötesgående person.

Som Borén (1997) talar om så framgår det tydligt att det finns maktrelationer i böckerna i hennes 

studie, likaså finns de i denna uppsats mellan lärare/elev, förälder/barn och elev/elev. Endast i en av 

böckerna fick man känslan av att en negativ maktposition uttrycktes från lärarens sida och det var i 

bok nummer 4 i situationen med de tre lärarna innan skolstarten. Maktrelationen mellan föräldrar 

och barn kändes som en naturlig familjerelation där föräldern ger stöd men även leder barnet på rätt  

väg. Endast i en av böckerna (bok nummer 6) sker en fysisk maktkamp mellan barn och förälder 

angående skolstarten. I bok 3 och 4 följer vi maktrelationer mellan eleverna, varav i den ena (bok 

nummer 4) reds de ut med hjälp av en vuxen. 

Enligt Kåreland (2001) var syftet med barnböcker länge att lära ut ideal och normer till de unga 

läsarna  (Kåreland,  2001,  s.  27).  I  böckerna  i  denna  uppsattas  såg  vi  snarare  utifrån  barnens 

perspektiv fördomar och känslor om att börja skolan. 
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13. Avslutande reflektion och slutsats
Jag har följt diskursanalysens tanke om att tolka för att se den rådande sanningen i bilderböckerna 

för att kunna se vilken bild som förmedlas. Jag märkte under arbetets gång att det inte alltid är så 

lätt att urskilja diskursen trots en avgränsning i materialet. Som jag tidigare nämnt så finns det inte 

bara en sanning och sanningen genomgår en förändring genom tiden. Ur det socialkonstrukivistiska 

perspektivet konstruerar vi sanningen genom språklig interaktion och via dessa bilderböcker skapas 

sanningen genom bokens text  och bild  som sedan förmedlas  till  de barn som tar del av denna 

litteratur. Både Kåreland (2009, s. 11) och Bergström och Boréus (2005, s. 309) talar om att man 

måste  se den historiska bakgrunden till  den sanning man tolkar.  Thomassen (2007) nämnde att 

nutiden alltid är förbunden med historien och det går inte att tolka utifrån en nollpunkt (Thomassen, 

2007, s. 185). Som Fagerström (2005) nämner så syns oftast gårdagens skola i nutidens bilderböcker 

(Fagerström, 2005, s. 47). Detta tolkar jag har samband med att vi alltid är förbundna med historien 

och detta bör man som individ vara medveten om för att kunna sätta saker och ting i perspektiv och 

tolka situationen utifrån det.

Slutsatsen av detta arbete är att den rådande sanningen inte alltid är så lätt att fastställa. Författarna 

har förmodligen olika historiska bakgrunder och olika sanningar om skolan. Samtidigt som det finns 

en någorlunda röd tråd genom de analyserade böckerna om pirr  i  magen, en snäll  och stöttade 

klasslärare,  någorlunda  milda  maktrelationer  och  en  majoritet  av  nöjda  elever  efter  första 

skoldagens slut så ser vi även väldigt olika perspektiv och olika grad av de olika känslorna. Det kan 

skilja sig markant mellan de olika böckerna, speciellt om känslan angående skolstarten. Där det 

varierar mellan en positiv och förväntansfull känsla till grov ångest. Så vilken är sanningen vi ser 

genom dessa bilderböcker? Det känns tydligt att precis som Bergström och Boréus (2005) menar om 

Foucaults syn om sanning, så kan man inte genom denna studie fastställa endast en sanning om det 

behandlade ämnet och därför inte endast se en bild vi förmedlar till barnen via böckerna.

Som tidigare beskrevs i inledningen så är inte avsikten med denna uppsats att bestämma vad som är 

en bra bilderbok eller inte utan att medvetandegöra vilken bild som barn får utav bilderböckerna 

angående skolstarten. Detta arbete präglas utav min tolkning och där av min sanning och det är inte 

säkert att andra vuxna eller att alla barn tolkar dessa böcker på samma sätt, eftersom att vi alla har 

olika historiska bakgrunder och vi tolkar ur olika perspektiv. Jag tolkar i den här uppsatsen att det är 

majoriteten av de analyserade böckerna som i slutänden ger en positiv bild utav de behandlade 

frågeställningarna, men det framgick även en negativ bild i studien som inte får förglömmas. Både 

den  positiva  och  negativa  bilden  måste  ses  som  den  rådande  sanningen  när  det  gäller 
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framställningen av skolstarten i dessa utvalda bilderböcker. Det förmedlas en bild till  läsaren av 

skolstaren ur olika perspektiv, både som en positiv och som en negativ händelse. Som Borén (1997) 

poängterar så är inte skolan problemfri, men det finns även mycket glädje i den (Borén 1997, s. 27). 

Vilket framgår även i denna studie.
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