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and a local library, Borås stadsbibliotek. The books are 
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knowledge of similar studies and the holistic way of looking at 
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neighbours to the child. The illustrations of the elderly often 
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1. Inledning 
 
Astrid Lindgren fick 1958 mottaga H C Andersen medaljen, ett internationellt 
barnlitteraturpris. I sitt tacktal sade hon:  
 

Ett barn ensamt med sin bok skapar sig någonstans inne i själens hemliga 
rum egna bilder, som överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga 
för människan. Den dagen barnens fantasi inte längre orkar skapa dem, den 
dagen blir mänskligheten fattig. 
                                   (Isaksson i tidningen Barn och kultur,  2003, s. 71)                      

   
Detta uttalande tycker vi ger en stark bild av hur barnboken frammanar fantasi och 
kreativt tänkande. Vi har alla varit barn och kan säkert minnas de bilder och fantasier vi 
fick av böckerna vi läste som barn. De bär man med sig genom livet. Denna uppsats har 
sin utgångspunkt i barnlitteraturen där vi intresserar oss för hur den äldre människan 
gestaltas i böcker som vänder sig till barn. 
 
Åldrande är en process som berör alla levande varelser. Ändå verkar det hos många 
finnas en vilja att skjuta ifrån sig tankar om åldrande och död. Det kan i och för sig vara 
förståeligt då det skapar obehag hos många. Ålderdom är dock en naturlig del av livet 
som de flesta av oss förr eller senare kommer att komma i kontakt med. Det gäller inte 
bara det egna åldrandet, utan kan röra sig om en släkting eller bekants åldrande. Därför 
är inte ens barn förskonade från det faktum att vi åldras, blir gamla och slutligen dör. 
 
Vi anser att det är viktigt att förmedla om livets olika stadier till barn, då det skapar 
förståelse för andra människor och deras levnadsvillkor. Böcker tror vi är ett bra 
medium för ett sådant ändamål. Vi menar att de kan förmedla förståelse på ett roligt sätt 
som skapar nyfikenhet hos barnen. Vi finner det därför motiverat att ta reda på hur äldre 
människor framställs i barnlitteraturen. 
 
Innan vi fortsätter vår uppsats tänkte vi här kort presentera vilka vi som författar är. Vi 
har båda utbildning inom vården; som leg. sjuksköterska, respektive psykiatristudier. Vi 
har även tidigare studerat socialt arbete på universitet, samt att vi båda hyser stort 
intresse för psykologi, hälsa och friskvård. För oss föll det sig naturligt att skriva 
uppsats om ett ämne som tangerar vårt tidigare utbildningsområde, i kombination med 
vårt nuvarande ämne: bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv. 
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2. Bakgrund 
 
Antalet äldre ökar i Sverige, liksom i hela västvärlden. Mellan åren 1980-2020 beräknas 
personer som fyller 60 och däröver öka med hela 240 % i världen (Rundgren 1991, s 
14). I vårt samhälle finns utvecklade system för att erbjuda äldre människor boende och 
vård. Många äldre är idag mycket vitala och aktiva och i hög grad integrerade i 
familjeliv och samhälle. Kanske kan man säga att den så vanligt förekommande bilden 
av den äldre människan som en ensam och passiv individ inte längre stämmer. 
Socialgerontologer och samhällsforskare har ändå funnit att det finns många 
föreställningar och mytbilder om äldre och att dessa befästs av massmedierna, 
allmänheten och även av forskare. Det finns också ett mer eller mindre uttalat allmänt 
förakt mot åldrande som har att göra med samhällets ideal om att vara produktiv och 
oberoende. I vår uppsats kommer vi längre fram att behandla olika former av attityder, 
mytbilder och stereotyper kring åldrande och de som vi i vår uppsats benämner ”äldre 
människor”. Mot bakgrund av detta finner vi det intressant att se hur den äldre 
människan gestaltas i samtida litteratur som vänder sig till barn, eftersom många utav 
våra föreställningar grundläggs i barnaåren. Både barn och äldre människor är stora 
målgrupper för bibliotekens verksamhet. I bibliotekslagen från 1997 § 9 framkommer 
att biblioteken har ett särskilt ansvar gentemot barnen:  

 
 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik, och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera 
läsning  
                                                                                       (KB:s hemsida). 

 
I dagens samhälle finns ett stort utbud av olika medier: TV, radio, film, tidningar, 
Internet och böcker. Det är intressant att böcker fortfarande är ett viktigt medium för 
barn. Enligt en SOU - rapport från 2006 ägnar sig 74 % av barnen mellan tre till åtta år 
åt läsning eller blir lästa för varje dag i hemmet (SOU 2006:45, s. 19). Det tycker vi, 
visar på ett stort intresse för böcker, vilket man bör ta till vara på och förstärka, då det 
både främjar läsförmågan, fantasin och språkutvecklingen. I vår uppsats kommer vi att 
utgå ifrån att det som svenska folkbibliotek väljer att köpa in av utbudet av barnböcker, 
representerar det samhället vill förmedla till barnen i fråga om kunskap, värderingar och 
attityder. En del av uppsatsen handlar om att se om böckerna speglar verkliga 
förhållanden eller inte. 
 
Att bli gammal och åldras innebär ofta en anpassning till genomgripande förändringar. 
För att möta dessa förändringar och förluster som åldrandet innebär, är trygg ekonomi, 
god hälsa, socialt nätverk, meningsfull sysselsättning och ha inflytande över sitt liv, 
förutsättningar för att kunna hantera livets förändringar (Promemoria från 
socialdepartimentet: Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet med en åldrande 
befolkning, 2005, passim). I dag finns det flera olika boendeformer för äldre människor, 
men vanligt är att de äldre även i högre åldrar bor kvar i eget boende med tillsyn och 
hjälp. Socialstyrelsens statistik från 2006 visade att 140 300 hade hemtjänst av dem som 
bodde i ordinärt boende och  att 98 600 äldre bor permanent i särskilda boendeformer 
(Socialstyrelsen : Ny statistik om äldreomsorgen 2006). 
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Det kan vara svårt att precisera vad som menas med äldre människor. En indelning som 
används i statistiska sammanhang är att dela in äldregruppen i yngre äldre och äldre 
äldre. De yngre äldre är 65-79 år och äldre äldre är 80 år och däröver (Kangas Fyhr & 
Wilhelmsson, 2006, s. 23).  
   I vår undersökning kommer vi att använda uttrycket ”äldre människor” synonymt med 
”åldringar” och ”gamla människor”. Vi tänker oss barnen som utgångspunkt vilket gör 
att vi kommer att betrakta den äldre personen vara minst två generationer ifrån barnen. 
Vi är dock medvetna om att en mor- eller farförälder kan vara betydligt yngre än 65 år.  
 
Vår uppgift i denna uppsats är att ta reda på hur äldre människor skildras i barnlitteratur 
genom att se på de äldres livssituation, vilka roller som tillskrivs de äldre, samt hur de 
äldres utseende framställs i text och bild. Vi kommer att analysera böckerna utifrån 
teorier om åldrandet i fyra dimensioner: kronologiskt, biologiskt, socialt och 
psykologiskt åldrande, samt psykosociala teorier och beskrivningar av hur åldrandet 
förändrar utseendet. Det är svårt att tala om och beskriva äldre människor utan att tala 
om åldrandet. Vi finner att alla dessa fyra delar överlappar varandra och vi har som 
avsikt att utgå från en holistisk syn på den äldre människan.   

 
I vår undersökning gör vi antagandet att det som förmedlas i barnböcker är en spegling 
av den bild och de attityder som samhället vill förmedla till barnen. Som vi tidigare 
nämnt vill vi ta reda på hur äldre människor gestaltas i barnböcker, då vi anser att det 
säger något om vilka värderingar vi vill föra vidare till nästa generation. Vi vill i 
följande avsnitt ge en bakgrund till hur den äldre människan betraktas i samhället och 
hur deras position i samhället ser ut. Vår avsikt med detta är att skapa en referensram till 
analysen av barnböckerna. 

 
2.1 Den äldre människan i ett historiskt perspektiv 
 
Bilden av åldrande och äldre människor är kulturellt betingad. Den äldres 
förutsättningar är starkt beroende av hur samhället betraktar de äldre. Detta har skiftat 
genom historien och i olika kulturer. Om detta har Lars Tornstam, professor i sociologi 
vid Uppsala universitet, skrivit i boken Åldrandets socialpsykologi (2005), där han 
beskriver socialgerontologins historia. 
 
I det gamla Grekland hade man en kluven attityd till åldrande, som gjorde att man i 
skrifter idealiserade åldrande och äldre, medan man i praktiken avskydde ålderdomen 
och hyllade ungdomen. Att bli gammal betraktades som ett öde värre än döden och ett 
tidigt dödsfall såg man som en Guds gåva, då det var en befrielse från åldrandets plågor. 
Man sade: ”den Gudarna älskar dör ung” . Även i romarriket hade man denna 
inställning. Romarna var ett krigarfolk, vilket krävde ungdom, styrka och duglighet. De 
som inte hade dessa egenskaper blev nedvärderade och förlöjligade, t.ex. i skådespel där 
det ofta var äldre människor som blev föremål för hån (Tornstam 2005, s. 10f.).  
 
Även Bibeln innehåller föreskrifter om åldrande, genom den hebreiska traditionen som 
säger att man skall hedra sin fader och sin moder. Inom den hebreiska traditionen 
betraktades ett långt liv som en välsignelse, snarare än som en börda. Man ansåg att 
åldrande och visdom hängde samman och ett grått skägg var visdomens symbol. Gamla 
män kallades ”zaken”, vilket kom ifrån ”sakan” som betyder skägg. I Ordspråksboken 
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står det att ”Herrens fruktan förlänger livet, medan de ogudaktigas år varda förkortade”. 
Döden betraktas här som ett straff för olydnad mot Guds ord (Tornstam 2005, s. 10). 
 
Också i konsten kan man spåra attityder och föreställningar om det mänskliga åldrandet. 
Det finns kända allmogemålningar som illustrerar föreställningar om åldrande i både 
svensk och utländsk folktro. Exempel på en sådan är ”ålderstrappan”.  Den visar att man 
föreställde sig att människan nådde en höjdpunkt mitt i livet, varefter det bar utför. I en 
del kulturer beskriver man åldrandet med en cirkel där döden återgår i ett återfödande. 
En allmogemålning som bygger på detta tema är ”kärringkvarnen”, som visar hur gamla 
skröpliga gummor stoppas ner i en kvarn som mal om dem till unga vackra flickor 
(Tornstam 2005, s. 10).  
 
 
2.2 Attityder, stereotyper och mytbilder kring äldre människor 
 
Det finns många attityder, stereotypa föreställningar och myter kring äldre människor. 
Vi skall här först reda ut dessa begrepp innan vi närmare går in på deras betydelse i 
förhållande till de äldre. Definitionerna och förklaringarna är hämtade ur Angelöw & 
Jonsson (2000) och Tornstam i Odén, Svanborg och Tornstam (1993). 
 
Då man talar om attityder brukar man säga att begreppet innehåller tre komponenter. 
Den första är en tanke- eller kunskapskomponent, som handlar om föreställningarna och 
idéerna vi har om en speciell individ, objekt eller situation. Den andra är en 
känslokomponent som hänger samman med de känslor vi har för objektet ifråga. 
Slutligen talar man om en handlingskomponent, som gör att vi vill handla på ett visst 
sätt gentemot t.ex. en person (Angelöw & Jonsson 2000, s. 171).  
 
Stereotyper är en allmän uppfattning som vi tillskriver en viss grupp människor. Det 
kan handla om en social grupp eller folkgrupp. Det finns teorier om att stereotyper 
bildas på grund att vi inte orkar ta emot all ny information och för att spara på krafterna 
generaliserar och förenklar vi genom att bilda stereotyper. Det är vanligt att 
stereotyperna hämtas från andra människor som har stort inflytande över oss, s.k. 
signifikanta andra. Dessa ärvda stereotyper är inte alltid medvetandegjorda och oftast 
har vi lärt oss dem som mycket unga. Vi har därför inte själva kunnat bedöma deras 
riktighet (Angelöw & Jonsson 2000, s. 107).  
 
Myter hänger starkt samman med stereotyper och har liksom dem en stark funktion och 
kan rent av uppfattas som nödvändiga för människan. De kan bidra till att göra 
verkligheten överskådlig och hålla samman grupper genom ett gemensamt 
förhållningsmönster (Tornstam 2005, s. 104).  
 
Attityder till de äldre menar Tornstam (2005) är ett område som ligger mellan 
samhällsnivån och den socialpsykologiska nivån, eftersom grunden till attityderna ofta 
hänger samman med förhållandena på samhällsnivån, medan konsekvenserna av 
attityderna ofta visar sig på den socialpsykologiska nivån eller på individnivån (s. 103). 
Det finns många föreställningar i samhället om äldre. Många av dessa har sina rötter 
långt tillbaka i tiden och blir bekräftade än idag av massmedia, allmänhet och forskare. 
Ofta tenderar man att se de äldres situation som svår och eländig, och de äldre som 
hjälplösa och hjälpbehövande. Vi tror att man även i barnböcker i viss utsträckning har 
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tendens att befästa dessa föreställningar. Birgitta Odén är historiker vid Lunds 
universitet. Hon är medförfattare till boken Att åldras i Sverige (1993), Odén, Svanborg 
och Tornstam. I denna skriver Odén hur man sett på de äldre och deras situation ur ett 
historiskt perspektiv. Hon berättar att man i äldre litteratur och i vardagsföreställningar 
om de äldres situation ofta finner en två- fas modell som bygger på föreställningar om 
förr och nu. Det gamla bondesamhället står för förr och den industrialiserade 
välfärdsstaten står för nu (s. 18).  
 
I dagens svenska samhälle finns ett starkt ungdomsideal som hänger samman med att vi 
lever i ett arbetsorienterat samhälle. Människan skall vara produktiv, effektiv och 
självständig. Tornstam (2005) uttrycker detta som ”att utföra ett gott arbete värderas 
högt” (s. 85). Eftersom det främst är de unga som lever upp till dessa förväntningar, så 
har ungdom kommit att bli högt värderat och idealiserat. Ungdomsidealet är så starkt att 
nästan inga människor identifierar sig själva som gamla. Tornstam (2005) skriver att ”vi 
vill alla vara unga eller åtminstone se unga ut” (s. 85).  
 
Om vikten av att granska och förändra negativa attityder till åldrande och äldre 
människor uttrycks också i promemorian Äldrepolitik i framtiden. Hundra steg till 
trygghet med en åldrande befolkning (2005). I denna menar man att negativa attityder 
och stereotyper kan skada människors hälsa och självständighet vid åldrandet. En 
öppenhet för att människor i olika åldrar är olika och att de även så får vara i hög ålder 
är en inställning som innebär att man inte behöver skapa nya mytbilder om åldrande och 
äldre människor. Ålder och åldersnormer begränsar människor att delta på samma 
villkor i arbets- och samhällslivet. Bilden av äldre bestäms till stora delar av samhällets 
struktur och maktförhållanden. Idag överväger de negativa bilderna. De positiva 
bilderna som finns består i att de äldre är konsumenter av olika varor och olika tjänster, 
samt är aktiva i fritidsaktiviteter. Dock saknas bilden av äldre som producenter 
(passim).   
 
I boken Gerontologi- åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv, 
(2002) av Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson och Sjöbeck, diskuterar Ove Dehlin 
och Åke Rundgren om åldrandet i ett kapitel. Ove Dehlin är överläkare vid geriatriska 
sektionen vid universitetssjukhuset i Lund och professor i geriatrik vid Lunds 
universitet och Åke Rundgren är verksamhetschef i geriatrik vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset/Östra och docent i geriatrik vid Göteborgs universitet. De tar 
bland annat upp att det i nordamerikansk litteratur förekommer ”ageism” (ålderism på 
sv.), som är en beteckning på en nedvärderande bild av äldre. De äldre har setts som 
ickeproduktiva, oengagerade, rigida och könlösa. Den här nedvärderande bilden finns 
främst hos yngre personer och tros vara framkallad av bristande kunskap om äldre och 
liten kontakt med äldre, samt en djup rädsla för åldrande (Dehlin & Rundgren, 1995 i 
Dehlin et al. 2002, s. 30). 
 
Tornstam i Odén et. al. (1993), skriver om projektet Äldre i samhället - förr, nu och i 
framtiden. Han diskuterar några teoretiska utgångspunkter som innebär att man bör se 
de äldre som en resurs istället för ur ett eländesperspektiv som tidigare dominerade i 
forskning och praktik kring äldre. I ”Äldre i samhället” – projektet gjordes en 
undersökning av hur personer i olika åldrar föreställer sig de äldres situation. 
Undersökningen visade att de äldre själva, med ett undantag, inte tillskrev sig problem i 
den höga grad som undersökningspersonerna trodde att de hade. Det var framför allt 
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yngre personer som överskattade problem hos äldre, och de problem som de 
överskattade var inte de som de äldre själva angivit (s. 147). Denna undersökning visade 
också en till anmärkningsvärd sak, att ju högre utbildad respondenten var, desto lägre 
kunskaper hade de i de äldres förhållanden. Detta menar Tornstam beror på att 
utbildningar förmedlar stereotypa bilder av äldre och att utbildningarna är så 
problemorienterade att man skapar problem som inte existerar eller förstorar upp de 
problem som finns (s. 149). Varför dessa myter om elände har uppstått menar Tornstam 
beror på att vi lever i ett prestationsorienterat samhälle, där effektivitet och 
självständighet eftersträvas. De äldre kan inte leva upp till idealen och därför 
nedvärderas de (s. 154). Det finns en föreställning bland folk i allmänhet att 
moderniseringen av samhället som kom med industrialisering och urbanisering har haft 
en negativ effekt för de äldre. Man tänker sig att allting var bra förr för de äldre medan 
det nu bara är elände. Från det gamla bondesamhället finns bilden kvar av en lycklig 
stor- eller tregenerationsfamilj. På senare tid har man dock ifrågasatt denna bild då 
dödligheten i tidigare århundraden var hög för alla åldersgrupper. Det var bara i högre 
samhällsskikt som tregenerationsfamiljer förekom. I Sverige hade man både 
bortauktionering och rotegång för de äldre (s. 166).  
 
Eländesperspektivet förekommer även hos forskare och Tornstam nämner bland annat 
Åkerman (1981) som undersökte familjeförhållanden bland äldre i en 
avfolkningssocknen i Jämtland. I undersökningen hade man väntat sig att finna 
ensamma och övergivna åldringar, men fann istället att åldringarna hade ett rikt socialt 
liv och god kontakt med sina barn. Åkerman (1981) skriver i sin sammanfattning av 
rapporten:  
 

 Vår undersökning har visat att den isolering och den tämligen 
ömkansvärda situation som oftast frammanas i press, radio och TV 
ingalunda tycks drabba alla äldre, ens i en avfolkningsbyggd.  
                                                                                          (Odén et al., 1993, s.164) 

 
Massmedierna har stort inflytande på hur vi uppfattar vår omgivning och hur vi 
resonerar estetiskt. Många av de föreställningar och attityder till åldrande och äldre 
människor formas och befästs av massmedierna. Då vår undersökning handlar om att se 
hur äldre människor skildras i barnlitteraturen, finner vi det motiverat att belysa hur 
massmediernas attityder till åldrande ser ut i ett mer allmänt perspektiv.  
 
Det finns många teorier om hur media påverkar vår syn på varandra och oss själva och 
om hur olika ideal uppstår. Detta belyser Eva Jeppson Grassman och Lars- Christer 
Hydén i boken Kropp, livslopp och åldrande- några samhällsvetenskapliga perspektiv 
(2005). I denna tar de upp samhälleliga bilder av den åldrande kroppen. Ett kännetecken 
för vår tid är de många intryck och det oändliga informationsflödet vi dagligen utsätts 
för. Genom media får vi bilder som talar om vad vi skall konsumera och hur vi skall 
leva. Många av dessa bilder är starkt bejakande av skönhet, hälsa och ungdom. Jeppsson 
Grasssman & Hydén talar om betydelsen av den välbevarade kroppen och menar att 
hälso- och kosmetikbranschen understryker utseendets betydelse. De menar att vårt 
samhälle är präglat av hälso- och fitness- ideal och den visuella kulturen har medfört en 
estetik som genomsyrar vår vardag och som understryker våra ideal. I boken Kultur, 
kropp och konsumtion diskuterar Mike Featherstone (1994), professor i psykologi vid 
universitetet i Teeside i Yorkshire, om kroppen i konsumtionskulturen. Han menar att 
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konsumtionskulturen frambringar föreställningar som får individer att ta till 
instrumentella åtgärder för att bekämpa kroppens förstörelse och förfall. Det visar sig i 
det enorma utbudet av bantnings- och motionsprodukter som ständigt utökas och 
förnyas. Samma situation beträffande enormt utbud och ständig förnyelse ser vi också 
då det gäller kosmetika- och kroppsvårdsmarknaden. Gemensamt för dessa är att de 
marknadsförs och saluförs på ett sätt som understryker utseendets och den välbevarade 
kroppens betydelse. Det bidrar till föreställningarna om att kroppen är ett medel till 
njutning och ett uttrycksmedel (s. 105). Featherstone (1994) menar att 
konsumtionskulturen medför stiliserade bilder av den mänskliga kroppen. Dessa bilder 
sprids av reklam, populärpress, TV och film. Budskapet blir en betoning på de 
kosmetiska vinsterna av att underhålla kroppen och därmed erhålla ett gångbart yttre (s. 
105). 
 
Inom kultursociologin har kulturgerontologin vuxit fram. Här har socialgerontologer 
riktat intresset mot åldrandet i ett kulturellt perspektiv, där fokus är riktat mot de 
visuella bilderna av den åldrande kroppen. Studier har gjorts om äldre personer och 
åldrande i populärfilm, skönlitteratur och folklore, media, barns målningar etc. Det finns 
ett uttryck ”gerofobi”, som innebär en oresonlig rädsla för åldrande. Jeppson Grassman 
& Hydén (2005) menar att konsumtionskulturen genererar gerofobiska budskap som 
handlar om att föryngra sig och hålla sig ung, dvs. att man inte vill vara, eller i 
jämförelse med andra, inte vill vara gammal. Kroppen och utseendet har fått stor 
betydelse i den urbana livsmiljön. Den har blivit kärnan för identitet och för att urskilja 
sig. ”Vi både ser och erfar våra egna och andra människors kroppar samt relaterar till 
varandra med visuella kroppar” (Jeppson Grassman & Hydén 2005, s. 69). Med detta 
följer en jämförande attityd där vi mäter och jämför den egna kroppen med andras och 
de idealbilder vi fått av media. 
 
De äldre förekommer i olika former av media. I film finns många skildringar av hur det 
är att åldras och det är även vanligt att de äldre berättar sina spännande livshistorier. I 
filmen Stekta gröna tomater (1991), är det en kvinna som får kontakt med en åldrig dam 
på ett äldreboende och hon berättar om sitt liv för kvinnan. I skräckfilmer används 
ibland åldersrelaterade utseendeförändringar för att frammana obehag hos åskådarna. I 
filmen The shining (1980), förekommer en gammal kvinna som är benigt smal, har 
hängande skinn och pigmentfläckar och vårtor. Användningen av den åldrande kroppen 
skall här påminna om död och förruttnelse och bidra till en skräckinjagande stämning.  
  I TV-serier förekommer givetvis också äldre människor, åtminstone i de fall då de är 
tänkta att avspegla verkligheten och verkliga förhållanden. Här har också äldre och 
åldrande förekommit som huvudtema, t.ex. den svenska serien Solbacken: Avd. E 
(2002) som utspelade sig på ett ålderdomshem.  
  I TV-reklam finns en tudelad bild av åldrandet. Reklam för pensionsfonder o.d. visar 
ofta en positiv tillvaro för de äldre, som man skall vilja skapa sig genom rätt 
pensionssparande. I kosmetikareklam är åldrande däremot något som skall undvikas 
genom att använda vissa produkter av ett visst märke.  
  Det finns också sångtexter som handlar om att åldras och att vara gammal. Ur boken 
Äldre i böcker- en antologi om åldrande och ålderdom av Viveca Peterson, red. (1982) 
är detta citat från Thore Skogmans Pensionärsvisa hämtat: 
 

När man är en glad pensionär 
då är man ung i sinnet, lever man på minnet 
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När man är en glad pensionär  
då är man aldrig nånsin sur och tvär 
Om man är 70, 80 eller 92 

         så sjunger man ändå, sjunger man ändå 
Vi går på kafferep och bara har det bra 
för bra ska pensionärerna ha     
                                                  (s. 120) 

 
En annan sång som också finns återgiven i är Finn Zetterholms Balladen om 
pensionärerna: 
 

När man är en glad pensionär 
man lever i misär 
med prostatabesvär. 
När man är en glad pensionär 
då har man ju fått allt vad man begär. 
Om man är slagrörd, gaggig eller invalid 
man sitter snäll och blid 
inlåst på Högalid. 
För när man är en bra pensionär 
då ska man inte vara till besvär, 
då ska man inte vara till besvär.    
                                                      (s. 141) 
 

Äldre människor förekommer frekvent i litteraturen och många är de beskrivningar av 
den äldre människan. En inblick i detta ger texten av Inger Alfvén i boken Äldre i 
böcker - en antologi om åldrande och ålderdom (1982). I avsnittet ”En glädje att hjälpa 
henne”, som handlar om en flicka som hjälper sin mamma att sköta mormor finns 
följande skildring: 
 

 Mormor var gammal och hon såg gammal ut. Jag tyckte att det var nästan 
ofattbart att hon en gång varit lika ung som jag. Hennes ansikte var skrynkligt 
som en hårt hopknycklad och nödtorftigt utslätad papperspåse. De stora mörka 
ögonen hade bleknat i färgen men blev fulla av liv när något intresserade henne 
och någon gång när hon var riktigt glad kunde hon skratta klingande som ett 
barn. Det vita håret var mycket tunt men alltid välfriserat i permanentlockar 
och hårnät (s. 13). 

 
Om hur den äldre människan framställs i litteraturen diskuterar Celeste Loughman i 
en artikeln Portraits of old age in contemporary litterature (1995). Hon konstaterar 
att den mest förekommande föreställningen om de äldres situation handlar om deras 
krympande värld. De pensioneras, förlorar maka/make, familj och vänner och slutar 
engagera sig. Hon menar att litteraturen historiskt sett framställt en negativ bild av 
åldrande och att modern litteratur följer detta mönster. Hon påpekar att författare 
bortser från de medicinska framsteg som innebär hälsosammare och längre liv för 
dagens människor. 
 
En svensk författare som har skrivit om det mänskliga åldrandet och om att vara 
gammal är Lars Ardelius. Han har inte någon genomgående negativ attityd till 
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åldrandet, utan skriver om detta med humor. Han har mottagit många utmärkelser och 
priser, bland annat Aniarapriset och priser från Svenska Akademien. Lars Ardelius har 
blivit känd för sina skarpsynta iakttagelser och han har blivit kallad ”en mästare i 
psykologisk realism”. Han har skrivit tre novellsamlingar om äldre människor och hur 
det är att åldras. Han skildrar åldrandet och de själsliga effekterna av ålderdomen ur ett 
”inifrån perspektiv”. År 1998 utkom Lilla sockerstunden, 2003 Ingen ålder och 2005 En 
lyckad begravning, alla tre med temat ålderdom (Norstedts hemsida, baksidan av boken 
Lilla sockerstunden). I boken Ingen ålder finns novellen Morgondagen i vilken man får 
följa tankarna hos farfadern Tryggve. På spårvagnen ut till Djurgården beskrivs denna 
dialog: 
      
      Farfar heter Tryggve, upplyser honom Murra.  

- Alldeles riktigt, men så gaggig är farfar inte så att han glömt 
vad han heter. 
En strängt taget onödig kommentar tycker han i samma 
stund.   
                                                                                     (s. 153) 

 
 
2.3 Människans åldrande 
 
Beskrivningar av äldre människor utgår från åldrandet på individen. Vi finner det därför 
nödvändigt att här behandla åldrandet och beskriva några av dess effekter på 
människan. Det vetenskapliga studiet av mänskligt åldrande kallas gerontologi. Inom 
detta område finns två huvudgrenar; geriatrik och socialgerontologi. Inom geriatriken 
ser man till de biologiska och medicinska aspekterna av åldrandet, medan man inom 
socialgerontologin studerar de psykologiska, socialpsykologiska och sociala aspekterna 
av att vara gammal. Inom socialgerontologin finns det även forskare som studerar 
åldrandet i historiskt, filosofiskt och litterärt perspektiv (Dehlin et al., 2002, s. 25). 
 
Det finns många teorier om varför vi åldras. Vissa av dessa bygger på en vetenskaplig 
grund, medan andra är mer filosofiskt inriktade. Enligt Hippokrates började åldrandet 
vid 56 års ålder och att dess orsak var bristande balans mellan de fyra 
kardinalvätskorna; blod, slem, gul galla och svart galla, men framför allt beroende på 
förlust av den medfödda kroppsvärmen som han menade var en sorts livskraft (Schmerl 
1989, s. 22).  
 
Aristoteles trodde också på en medfödd kroppsvärme, men han ansåg att den naturliga 
döden inträffade på ålderdomen då värmeförrådet var litet och gjorde människan känslig 
för sjukdomar (Schmerl 1989, s. 22). 
 
På 100-talet efter Kristus kom Gallenos med en teori om att åldrandet kom av både 
värme- och vätskeförluster. Han menade att kroppsvärmens källa låg i vätskorna och då 
kroppen blev gammal och torkade ut försvann vätskorna och kroppsvärmen med dem 
(Schmerl 1989, s. 22). 
 
Modern forskning kring åldrande kan delas in i två huvudgrupper. Den första är 
genetiska teorier som i sin tur delas in i programmerat åldrande och icke programmerat 
åldrande. Med programmerat åldrande menar man att åldrandet är inbyggt i det 
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genetiska program som styr förändringarna i organismen. Ett exempel på detta är artens 
olika livslängd eller hög ålder inom en viss släkt. Det icke programmerade åldrandet 
syftar till de skador och förändringar i cellerna som inte är ärftliga. Den andra gruppen 
teorier kring åldrande är bred och handlar om skilda saker, som defekta proteiner, 
autoimmunitet, ansamling av nedbrytningsprodukter m.fl. (Rundgren, 1995, s. 25).  
 
 
2.4 Litteratursociologi och relevans för BoI 
 
Litteratursociologi är litteraturvetenskap med en nära sammankoppling till sociologin, 
vilket också namnet antyder. Furuland och Svedjedal (1997) beskriver forskningsfältet 
som ”ett systematiskt studium av litteraturen som socialt fenomen och institution i 
samhället” (s. 69). Det finns en anknytning till de humanistiska ämnena när man 
studerar litteraturen i relation till samhället. Litteraturen kan även ses som källa för 
socialhistoriskt och psykologiskt material i vilket man kan spåra sociala fenomen såsom 
könsroller, klasser, sociala positioner och samlevnadsregler. En gren inom 
litteratursociologin talar om litteraturen som en avspegling av samhället. Svedjedal i 
Furuland och Svedjedal delar in förhållandet litteratur och samhälle i tre grupper. Den 
första handlar om samhället i litteraturen där man ser till avbildningar av verkligheten, 
omtolkningar eller omskapande av den yttre verkligheten samt skapandet av bilden av 
samhället. Man talar här om litteraturen som skapare av samhälleliga identiteter. Den 
andra inriktningen handlar om litteraturen i samhället och här koncentrerar man sig på 
att se på hur skönlitteraturen fungerar som opinionsbildare och politisk kraft, samt som 
förmedlare av idéer. Den tredje inriktningen handlar om litteratursamhället där man ser 
till litteraturens yttre villkor, t.ex. bokhistoria och bibliotekshistoria (Furuland och 
Svedjedal, 1997, s. 72 ff.). Höglund förklarar att ämnet bibliotek och 
informationsvetenskap är ett brett och sammansatt vetenskapligt fält. Han säger att 
teorier om samhälle och mänskligt beteende verkar för att sätta in biblioteks- och 
informationsfrågor i ett större sammanhang (Höglund, 2000, s. 2). Han talar även om 
folkbibliotekens roll som förmedlare av kultur genom förmedlingen av skönlitteratur. 
Barnlitteraturforskare talar mycket om att barnlitteraturen hjälper till att socialisera barn 
genom de attityder och värderingar som förmedlas genom böckerna. I en vidare mening 
menar vi att undersökningar som spårar attityder och värderingar i barnböcker är 
värdefulla inom LIS genom ett litteratursociologiskt perspektiv, liksom i praktisk 
mening då man vill finna böcker med olika teman eller använda böcker för 
undervisning. 
 
 
2.5 Problemformulering 
 
Det finns en hög förekomst av äldre människor i barnlitteraturen och samtidigt florerar 
det många fördomar och mytbilder av äldre människor i samhället. Dessa fördomar och 
mytbilder beskriver en allt större del av befolkningen då äldre är den åldersgrupp som 
ökar mest. Många av människans föreställningar grundläggs i barnåren och barn är 
flitiga läsare. Vi finner det därför motiverat att ta reda på vilka bilder av äldre som 
förmedlas till barnen genom den samtida litteraturen. 
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2.6 Syfte/Frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur äldre människor framställs i text och 
bild i ett urval av skönlitteratur utgiven mellan 2003-2006, rekommenderad för barn i 
åldrarna upp till 10 år. För att få fram flera aspekter av bilden av den äldre människan i 
barnböckerna har vi utarbetat 3 stycken underfrågor.  
 
Hur gestaltas äldre människor i barnlitteraturen? 
- Hur skildras de äldres livssituation? 
- Vilken eller vilka roller framställs den äldre människan ha? 
- Hur skildras den äldres utseende? 
 
För att besvara våra frågor använder vi oss av en kvalitativ metod i tolkningen av 
böckerna. Vi finner kvalitativ metod lämplig då vi avser att se efter psykosociala 
aspekter kring de äldre i böckerna. I tolkningen kommer vi att utgå ifrån teorier kring 
åldrande, vilka vi beskriver närmare i teoriavsnittet. 
 
 
2.7 Avgränsningar  
 
Eftersom vi i egenskap av vuxna aldrig kan vara säkra på vad som verkligen förmedlas 
till barn och hur de uppfattar texterna och bilderna i böckerna, har vi i vår undersökning 
valt att se till framställningar utan några intentioner att analysera vad barnen själva 
uppfattar. En sådan studie skulle i så fall göras bättre med en intervjumetod av barnen 
själva. Metoden vi valt innebär att vi tolkar böckerna genom ett vuxenperspektiv. 
Vidare har vi valt att se till böckernas sammanlagda skildring av åldrande och äldre 
människor. Det innebär att vi förutom huvudkaraktärer, även kommer att nämna 
skildringar av bipersoner som är gamla. Anledningen till detta är att vi finner att 
bipersonerna hjälper till att skildra en huvudkaraktär genom att t.ex. fungera som en 
kontrast till denna. 
 
 
2.8 Disposition 
 
Med vår uppsats tänker vi undersöka hur äldre människor skildras i litteratur för barn. 
Vi börjar med att ge en bakgrund om den äldre människan i dagens samhälle, där vi tar 
upp infallsvinklar som är väsentliga för förståelsen av vår analys. På detta följer 
avsnittet om tidigare forskning, där vi redogör för vad forskare inom området tidigare 
kommit fram till. I följande avsnitt redogör vi för de teorier som vi använder oss av i 
uppbyggnaden av vårt analysverktyg, samt i analysen. Nästa avsnitt behandlar metoden, 
där urval och tillvägagångssätt beskrivs närmare. På det följer en presentation av 
analysverktyget vi använder oss av i analysen av böckerna, varpå själva analysavsnittet 
följer. Analysavsnittet avslutas med en kort sammanfattning. Vidare följer en diskussion 
där vi binder ihop de olika delarna i uppsatsen i förhållande till vår analys. Slutligen gör 
vi en sammanfattning över hela uppsatsen.  
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Vi tar under tidigare forskning upp undersökningar gjorda på barnböcker. 
Undersökningarna handlar om hur äldre människor framställs i böcker, samt visar på 
hur man kan kategorisera barnlitteratur med ämnet äldre människor. I avsnittet 
litteraturgenomgång, redogör vi för litteratur som behandlar barn och gamlas relationer 
ur olika synvinklar samt hur den äldre människan framställs i olika former av media. 
Avsnittet inledes med en SOU-undersökning som beskriver barns relationer till äldre 
människor. Denna finner vi mycket intressant då roller och relationer mellan barn och 
gamla utgör en viktig del i vår undersökning. Vi tar även upp hur äldre människor 
förekommer i olika medier och hur massmedia påverkar vår uppfattning om äldre 
människor och den åldrande kroppen. 
 
 
3.1 Tidigare forskning 
 
Här tar vi upp tidigare undersökningar som analyserar många av de teman eller punkter 
som vi intresserar oss för i vår uppsats. Undersökningarna är gjorda med skilda 
metoder, men de flesta utgår från viktiga perspektiv som vi har tagit till oss i vår 
uppsats. Dessa perspektiv berör uppfattningen att barn anlägger sina attityder i tidig 
ålder och att det därför är viktigt vad barnböcker förmedlar. Ett annat viktigt perspektiv 
är det som uttrycker förståelse för att det i samhället förekommer attityder och 
stereotypbildning kring äldre och att det därför är viktigt att förstå hur detta speglas i 
barnböcker. Ett tredje perspektiv som hänger samman med det föregående och som vi 
också finner viktigt är förståelse för hur de äldre som grupp har förändrats det senaste 
halvseklet, och att vi i viss utsträckning fortfarande lever med gamla bilder av de äldre. 
 
I vår undersökning vill vi framhålla barnlitteraturens ställning som en viktig del av 
barnens socialiseringsprocess. Denna inställning går att återfinna i Conny Bloms 
undersökning Bilden av de äldre (1987), där han diskuterar litteraturens förmåga att 
bära, förmedla och sprida attityder och värderingar. Han menar att detta är särskilt 
aktuellt när man talar om barn- och ungdomslitteratur, då det är under uppväxtåren som 
individen är som mest mottaglig för nya intryck och nya synsätt (s. 3). Författaren till 
barn- och ungdomsböcker måste anpassa texten till den unga publikens intressen, 
läsförmåga och kunskapsnivå. Inom barnboksforskningen kallas detta adaption och 
måste bli tydligare ju yngre läsare man vänder sig till. Blom diskuterar vidare om 
barnbokens lärande syfte, särskilt då det gäller att ta till sig kunskap och moral. Hans 
undersökning är gjord med ett tvärsnitt som omfattar tidsperioderna 1830-1839, 1890-
1899 och 1950-1959. Syftet med dessa tidsintervaller var att de som var barn under den 
första undersökningsperioden blivit åldringar under den andra och så vidare. De olika 
genrer som förekom under tidsperioderna finns representerade. I undersökningen fann 
man att på 1830-talet hade man en mörk bild av den äldre människan då de framställdes 
som en ”förbrukad och tärande grupp i samhället”. Den äldre tillskrevs många 
åldersrelaterade sjukdomar och deras liv innebar nöd och fattigdom, om inte någon 
anhörig hjälpte dem. Vanliga roller för den äldre var under denna period därför tiggare 
och understödstagare. Till denna bild hör även den tacksamme understöds- och 
allmosemottagaren. De äldre blev objekt för olika välgörenhetshandlingar, från framför 
allt barnens sida. På så sätt statuerade skildringen av barnen goda exempel på hur ett 
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välartat och fromt barn borde bete sig mot en fattig och nödlidande åldring. Den 
religiösa prägeln återfanns även i bilden av de äldre som förväntades ägna sig åt 
religiösa betraktelser, ångra sina synder och förbereda sig för sin stundande bortgång. 
Åldringarna skulle veta sin plats och inte ställa krav. Den äldres religiösa övertygelse i 
kombination med erfarenhet och visdom innebar att böckerna frammanade vördnad och 
respekt.  
   På 1890-talet blev bilden av den äldre människan mer positiv. Relationen mellan äldre 
och framför allt barn framställdes som mer ljus och åldringen ville klara sig själv och 
inte vara till belastning. De äldre och barnen var ofta bästa vänner och lekkamrater. De 
äldre ville utföra aktiviteter med barnen och ville ha dem i sin närhet. De äldre var goda 
och tålmodiga och klagade inte. Äldre som tiggare och religiösa föredömen hade under 
denna period nästan försvunnit, även om det religiösa inslaget i bilden av äldre 
fortfarande fanns kvar. De äldres roller var inte längre enbart utformade för att statuera 
moraliska exempel, utan återfanns på en nivå nära de övriga agerande personerna. 
Fortfarande fanns synen på de äldre som kloka och erfarna, och likaså fanns den 
medföljande vördnaden och respekten kvar. Trots de många positiva dragen fanns det 
även under denna period mörkare inslag i skildringarna. Dessa beskrev ensamhet och 
rädsla för att inte kunna klara sig själva. Även känslan av att inte vara till nytta och 
känslan av övergivenhet förekom, likaså fanns bilden av den äldre med sjukdom och 
ohälsa kvar, men denna bild var vagare jämfört med tidigare epok. Under denna period 
fanns också uttryck för att barnen upplevde de äldre som tråkiga, gammalmodiga och 
gnatiga.  
  På 1950-talet förekom en varierad bild av den äldre människan. Grunddragen i 
framställningarna var fortfarande övervägande positiva, men man kan ändå spåra ett 
växande ointresse och okunskap om de äldre och deras situation. Grundsynen var 
mestadels positiv och välvillig, men Blom menar att denna syn bottnade i okunskap och 
ointresse för de äldres verkliga situation. Under denna tidsperiod framträdde mytiska 
och stereotypa bilder av de äldre och de tjänade alltid speciella syften. Den äldre 
framställdes även med fysiska och sociala problem, till exempel med nedsatt 
rörelseförmåga, rädsla för att bli ensam och ovilja att komma på ålderdomshem (s. 217). 
Fortfarande var relationerna mellan de äldre och barnen god, men skillnaden från 
tidigare epok var att det nu var barnen som utgjorde den aktiva parten i relationen. 
 
Då många av barnböckerna i vår undersökning är bilderböcker och då vi avser att 
studera illustrationerna av äldre människor, är det av intresse att se vad tidigare forskare 
kommit fram till i detta avseende. I rapporten Äldre i serievärlden (1979) av Bo 
Malmberg analyserades hur den äldre människan framställs i serier. Malmberg menar 
att den bild som medierna ger av äldre människor påverkar barnens attityd till dem. I 
undersökningen ingick 40 av Sveriges mest sålda serietidningar som kom ut under april 
1976. Undersökningen är gjord på 1100 serierutor. På 150 av dessa bedömdes äldre vara 
närvarande, men vissa rutor innehöll fler än en äldre, vilket medförde att det totala 
antalet illustrationer av äldre uppgick till 225st. I undersökningen fann man att 80% av 
personerna var män vilket pekar på en manlig dominans i serietidningarna. De äldre 
bidrog med 88% till att föra handlingen vidare genom att vara aktiva och i rörelse. 
Endast 13% satt och 3% låg ner. Majoriteten av dem, 67% talade. Äldre män tecknades 
som skalliga eller tunnhåriga i de fall man såg håret. I 24% av fallen var håret normalt. 
78% av männen hade också mustasch eller skägg. Äldre kvinnor tecknades ofta med 
hårknut eller ovårdat hår. Rynkighet var svårbedömt i teckningarna, men i 54% av 
fallen kunde man tolka detta. Tekniska hjälpmedel förekom endast med 23%. Klädseln 
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bedömdes proper i 36% av fallen och dålig i 34% av fallen. Resten förhöll sig neutrala. 
53% av de äldre männen hade ingen huvudbonad viket gällde i 69% av fallen för 
kvinnorna. En del av ”rutorna” som undersöktes utspelade sig inomhus. Ytterkläder, 
med undantag av kavaj 48%, hade 29%. I de fall området kring halsen syntes hade 41% 
slips eller rosett. Byxor var vanligt på båda kvinnor och män. Skor var den vanligaste 
fotbeklädnaden 56%, därefter kom stövlar eller kängor med 26%. Smycken förekom 
bara med 2%.  
 
En annan undersökning i vilken man har studerat bilder, och då närmare bilderböcker är 
Images of grandparents in English South African children picturesbooks (1998) 
av Olen, S. I. I., Machet, M. P. och Marchand, M. Undersökningen omfattade 25st 
engelskspråkiga bilderböcker för barn utgivna mellan åren 1987-1997. Författarna 
menar att barnböcker speglar samhällets attityder, värderingar, normer och 
uppfattningar. Att analysera bilderböcker ger därför en bild av hur mor- och farföräldrar 
och äldre personer värderas. Undersökningen ville få fram hur bilder av mor- och 
farföräldrar ser ut, deras relation med barnen och de aktiviteter de delar med barnen.  
   I denna undersökning fann man att alla böcker som studerats hade positiva 
illustrationer av den äldre människan. Ingen hade några större handikapp, satt i rullstol 
eller var sängbunden. Även om den äldre i texten beskrevs som gråhårig och rynkig 
kunde de ändå gå, laga mat och utföra hantverksarbete. De gamla framställdes som 
kompetenta och många hade rollen att hjälpa barnbarn med kunskaper. Porträtten av 
äldre afrikanska kvinnor var oftast med en scarf runt huvudet. Bilden av den färgade 
mor- eller farföräldern var aldrig skämtsam eller oanständig. Både text och illustrationer 
var respektfulla. I det färgade afrikanska samhället hade mor- och farföräldrarna rollen 
att ersätta föräldrarna under den tid de arbetade inne i stan, och bara kom hem till 
veckosluten. I den västerländska beskrivningen av rollen som mor- och farföräldrar fann 
man att de hade en stöttande mentor-roll snarare än rollen som ersättare av föräldrarna. 
Mor- och farföräldrarna i dessa böcker deltog mer i barnens fantasibygge. En del av 
historierna användes för att överföra kulturella värderingar till barnen. Mor- och 
farföräldrarna var de som värnade om familjens historia och minnen. I nästan alla 
böcker med färgade mor- och farföräldrar bodde de i samma hushåll som barnbarnet 
och föräldrarna, medan de i de västerländska familjerna bodde separat från deras 
barnbarn. De aktiviteter som barnbarnen och mor- och farföräldrar utförde handlade i de 
färgade afrikanernas fall om överlevnadsaktiviteter, men det förekom även att de reste 
med flygplan och bilar. I de vita familjerna handlade böckerna mycket om aktiviteter för 
att få tiden att gå.  
 
I vår uppsats gör vi antagandet att samhället producerar stereotypa bilder av äldre 
människor. En annan som tagit fasta på detta är Lilly J. Odoms i undersökningen A 
content analysis approach to the depiction of the elderly in literature books for children 
published between 1950-1966 and 1970-1985 for grades five through eight (1992). 
Odoms undersökte 30st böcker för barn med avseende att undersöka hur stereotypbilden 
av de äldre ser ut i barnböcker. Böckernas innehåll var fiktivt, men beskrev vekliga 
förhållanden. Två perioder undersöktes, 1950-1966 och 1970-1985. Hon undersökte 
demografi, hälsa, personlighet, inflytande, beroende, samt åldrandet och den sociala 
interaktionen. Undersökningen visade inga speciella skillnader mellan tidsperioderna 
vad gäller synen på äldre, ekonomisk status och utbildning. I den senare periodens 
böcker var det dubbelt så många avbildningar av äldre jämfört med den tidigare 
perioden. Den mentala och psykiska hälsan var positiv i båda perioderna. En av 
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undersökningsfrågorna var om de äldre uttryckte oro och resultatet visade att det var fler 
av de äldre som uttryckte oro i den senare perioden. I den tidigare perioden framstod 
den äldre ha större personlighet. I denna period var också de flesta äldre avbildade som 
hjälpande i högre grad än i den senare perioden. Några beskrevs som gammaldags och 
hängde inte med i tiden. Några övriga stora skillnader av framställandet av gamla  
hittades inte i studien.  
  Vidare visade resultatet visade att åldersgruppen 60-70 år var vanligast 
förekommande. De tolkades tillhöra medelklassen och deras utbildningsnivå 
förmodades därefter. Den äldres hälsotillstånd beskrevs i de flesta fall god, som om de 
inte hade några fysiska hinder. De hjälpmedel som förekom var käpp och rullstol. Ingen 
framställdes som senil och ingen utav böckerna tog upp den äldres död. Vanligt var att 
den äldre visade känslor. Karaktärer som var excentriska och utpräglat individuella 
förekom, men oftast var de varken eller. Många framställdes som problemlösare. 
Beskrivningar av den äldre som gammal, forntida, gråhårig och åldrad förekom, men 
var sällsynta. Några framställdes som gammalmodiga och ur tiden. Inga signifikanta 
skillnader fanns mellan tidsperioderna beträffande dessa karaktärsdrag.  
   Vidare undersökte Odoms de äldres roll. De beskrevs sällan som aktiva under 1950-
1966, medan sådana roller var vanligare under 1970-1985. Vanligt var att den äldre 
kände sig maktlös och alienerad i någon grad. Förekomsten av ensamstående varierade 
mellan perioderna, men förekom i båda. Vanligast var att den äldre bodde i eget hus 
eller egendom. Ingen bodde på vårdhem. De äldre hade möjlighet till socialt deltagande 
i böckerna från 1970-85, men inte alltid i de från 1950-1966. De äldre förekom i 
övervägande fall i illustrationerna. I några fall framställdes de som små och skröpliga, 
och i några få fall som trötta. 
 
Yttreligare en undersökning som studerat stereotyper och attityder till äldre är Changing 
concept of and attitude toward the old as found in chidrens literature, 1870-1960 
(1985) av Mildred, M. Seltzer. I undersökningen ingick tio böcker från fyra år med 
trettio år emellan. Hennes antagande var att det fanns många stereotyper och attityder 
mot äldre människor som inte är positiva. I en del av studien letade hon efter 
förekomsten av vissa ord som beskriver ungt respektive gammalt. Resultatet visade att 
ord som beskrev gammalt förekom som mest året 1960, medan ord som beskrev ungt 
förekom som mest året 1870. Hon har också undersökt hur mycket initiativ till 
aktiviteter som de unga respektive gamla tar. Aktivitetsinitiativet har minskat för de 
yngre och ökat för de äldre från de tidigare till de senare perioderna.  
 
I vår uppsats har vi behandlat den äldre människan i samhället som underlag för 
undersökningen. En annan som i sin undersökning delvis utgått från verkliga 
förhållanden är Phyllis Winet Barnum i Discrimination against the aged in young 
childrens literature (1977). I undersökningen analyserades hundra barnböcker. Fem 
böcker valdes slumpvis ut från varje år mellan 1950-1959 och 1965-1974. Böcker med 
förmänskligade djur ingick. Beskrivningarna av de äldre i barnböckerna bedömdes efter 
tre kriterier: förekomsten av äldre (65+) i text och illustration, hur de socialt deltar och 
hur de blir behandlade. Som jämförelse användes statistiska data över den amerikanska 
befolkningen. Resultaten visade att förekomsten av äldre i böckerna var mindre än 
motsvarande verkliga siffra uträknad i procent. Det sociala deltagandet analyserades 
dels efter frekvens av social interaktion och dels i hur många aktiviteter de deltog i. 
Resultatet jämfördes med övriga vuxna i böckerna. De visade att äldre var involverade i 
färre sociala interaktioner än övriga vuxna. De äldre förekom endast på 5,3% av 
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illustrationerna  i böckerna. De var socialt interagerande på 13,6% av de bilder där de 
förekom. Den totala summan av illustrationer var 2501. Det innebar att de äldre var 
socialt interagerande på 18 illustrationer eller 7% av alla illustrationer. De äldre 
förekom totalt i 132 bilder. I endast 4 deltog de i sociala aktiviteter. Undersökningen 
visade också att de äldre kvinnorna var underrepresenterade i jämförelse med verkliga 
förhållanden. De förekom i endast 27% av böckerna. Bilden av äldre kvinnor var oftast 
stereotyp och visade dem i rollen som hemmafruar som förbereder måltider. Vidare 
visade undersökningen att de äldre var signifikant mer passiva, hade sämre hälsa och 
var mindre självständiga än andra vuxna i böckerna. Deras sociala liv var mycket 
begränsat då de sällan interagerade med andra vuxna eller gamla människor och deltog 
sällan i aktiviteter. Slutligen menar Barnum att litteratur är ett viktigt medium som 
förmedlar samhällets attityder och värderingar till barn. Detta resultat visar på att barn 
genom litteraturen får en bild av att äldre människor är mindre viktiga och att 
ålderdomen är en glädjelös period av livet. 
 
I urvalet av böcker till vår studie använde vi oss av sökordet ”generationer” och fick då 
fram flera böcker där den äldre hade rollen som mor- eller farförälder. En studie som 
har tittat på mor- och farföräldrar i barnböcker är Depictions of grandparents in 
childrens literature (1988)  av Linda, M. Janelli. Syftet med studien var att jämföra 
bilder av far- och morföräldrar i barnlitteratur. Böckerna var hämtade ur katalogen från 
ett bibliotek i stadsmiljö. Alla böcker som katalogiserades under ”grandmother” och 
”grandfather” ingick i studien. Det gav 42 böcker med mor- och farmödrar och 31 
böcker med mor- och farfäder. Både realistiska och mer fantasibaserade böcker ingick. 
Studien visade att mor- och farmödrarna mer ofta var involverade i känslosamma 
sammanhang än mor- och farfäderna. Mor- och farmödrarna var även oftare involverade 
i hushållsarbete, medan mor- och farfäderna var de som tog barnbarnen till parken eller 
museet eller var involverade i andra fysiska aktiviteter. Få av mor- och farföräldrarna 
hade en undervisande roll. Illustrationerna visade en homogen framställning av hur far- 
och morföräldrar ser ut. Mor- och farmödrarna hade vitt eller grått hår (55%) och många 
av dem bar glasögon (31%) och förkläde (31%). Mor- och farfäderna var oftast skalliga 
(39%) och vanligt var också vitt hår och glasögon (36%). Beskrivningarna av mor- och 
farföräldrarna kunde delas in i två huvudgrupper: fysiska attribut och psykologiska 
attribut. De fysiska attributen beskrevs i ord som t.ex. gammal, vitt hår, förlorade/inga 
tänder och trött. De mest förekommande aktiviteterna var för mor- och farmödrarna: 
matlagning/bakning (57%), visa känslor (40,5%), historieberättande (33,3%) och 
hushållsarbete (28,5%). De mest förekommande aktiviteterna för mor- och farfäderna 
var: berätta historier (25,8%), vandra i parken eller på stranden (22,6%), ta barnet till 
parken eller till museum eller någon annanstans (16,1%), hushållsarbete (16,1%), 
nynna/sjunga/dansa (16,1%). Av de undersökta böckerna beskrev 17 stycken 
hälsotillståndet för mor- och farfäderna medan bara 10 stycken gjorde detsamma för 
mor- och farmödrarna. Fysiska problem som beskrevs var: liktornar på fötterna, 
hjärtproblem, snedvridna vrister, stroke, gråstarr, saknad av tänder, blindhet, senilitet 
och lamhet. De psykologiska attributen beskrev oftast temperament och personlighet 
med ord som: log, grät/tårögd, förlåtande, glad, skrattar, galen/senil, ledsen och arg. I 
diskussionen säger Janelli att mor- och farfäderna framställdes mera individuella än 
mor- och farmödrarna. Även om mor- och farfäderna förlorade sina primärroller fann de 
stöd i sekundärroller medan mor- och farmödrar föreföll mindre produktiva och saknade 
inledningsvis primärroller. 
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Ytterligare en studie som inriktat sig på bilderböcker med mor- och farföräldrar i är 
Images of grandparents in young childrens picture books i the United Kingdom (2001) 
av Geoff Fenwick och Angela Morrison. Inledningsvis konstaterar Fenwick och 
Morrison att det idag i Storbritannien lever 19 miljoner människor som är över 50 år. 
Det, menar de, innebär att barn idag kommer att ha en lång kontakt med sina mor- och 
farföräldrar. Författarna tar också upp faktumet att mor- och farföräldrar inte utgör 
någon homogen grupp, utan skiljer sig vida i ålder och livssituation. Undersökningens 
utgångspunkt var att ta reda på hur skaparna av bilderböcker ställt sig till de 
förändringar som skett i situationen för de äldre. Fenwick och Morrison frågar sig vilka 
bilderna är, både verbalt och visuellt, som presenteras för unga barn. Studien ingår i en 
större jämförande undersökning som berör länderna USA, Israel, Sydafrika och 
Storbritannien. Böckerna i den brittiska studien vände sig till barn i åldrarna 4-8 år. 
Sammanlagt studerades 40 böcker. Studien utfördes med en innehållsanalys där en skala 
från 1-5 användes i vilken motsatta förhållanden skattades, t.ex. positiv attityd- negativ 
attityd. I bildanalysen kategoriserades olika iakttagelser av människoskildringarna in 
under positiva eller negativa, t.ex. räknades en upprätt hållning som positivt, medan en 
dubbelhaka var negativt. På detta sätt var det möjligt att jämföra antalet positiva 
respektive negativa drag i människoskildringarna. I bildanalysen för aktiviteter 
användes åtta på förhand skisserade grupper.  
   I studien framgick att relationen mellan mor- och farföräldrarna och deras barnbarn 
var positiv och angenäm. Böckernas teman tolkades luta åt det mer ”positiva och 
varma” hållet än det ”negativa och kalla”, även om berättelserna tenderade att handla 
om det ”förflutna och verkliga”, mer än åt det ”nutida och fantasibetonade”. Den mest 
förekommande rollen för mor- och farföräldrarna var den där deras omsorg, hjälp och 
värme uttrycktes. 70% av dem bodde nära sina barnbarn, vilket Fenwick och Morrison 
tolkade som ett berättartekniskt fenomen, snarare än en demografisk trend. 
Berättarperspektivet var oftast barnets eller någon annans. Hälsostatus för mor- och 
farföräldrarna var god i de flesta böckerna, vilket tolkades av Fenwick och Morrison 
som att det kan vara svårt att skriva berättelser om någon som är inaktiv och svårt sjuk. 
Om klädseln fann man att mor- och farmödrarna ofta hade moderiktiga kläder mer ofta 
än mor- och farfäderna.  
   Böckerna i studien var från olika årtionden, 60- till 90-tal. Det gjorde det möjligt att 
göra en jämförelse mellan årtiondena. De största skillnaderna fann man i klädseln och 
ett ökande antal aktiviteter. I endast tre böcker förekom mor- eller farmodern 
tillsammans med mor- eller farfadern. I dessa böcker var en av dem dominant. 
Fördelningen av mor- och farmödrar och mor- och farfäder var 17 respektive 19.  
   Teman som förekom i böckerna var bland annat: en mor- eller farförälders död, 
förståelse, mor- och farföräldrar på distans, fysiskt åldrande, gammal mor- eller 
farförälder, mor- och farföräldrars livshistorier, familjeliv.  
  Fenwick och Morrison framhåller att det finns ett ökande utbud av böcker med mor- 
och farföräldrar från minoritetsgrupper. I deras studie ingick fem sådana böcker. 
 
Det finns även studier av enbart mor- och farmödrar i barnböcker. En sådan studie är 
Crone or alien: the image of the grandmother in some recent picture books and 
illustrated texts (2003) av Pat Pinset. Inledningsvis konstaterar Pinset att det finns fler 
barn idag som har sina mor- och farföräldrar i livet och vid god hälsa. Mot bakgrund av 
det finner författaren det intressant att studera om barnböcker från de senaste åren 
reflekterar verkliga förhållanden. Pinset talar om att bilder i barnböcker kan ha en 
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”ikonisk” effekt, så därför kan en positiv framställning av en äldre person vara en viktig 
faktor för hur barn uppfattar de äldre i allmänhet.  
   I analysen av de 17 böcker som ingick i studien har Pinset använt en klassificering av 
Carl Gustav Jung. Han skilde mellan äldre som blev deprimerade och hjälplösa, de som 
undvek sitt tillstånd genom att förneka sin dödlighet, och slutligen de som fortsatte växa 
genom den ofrånkomliga fasen av den mänskliga existensen, som ålderdomen innebär. 
Utifrån Jungs klassificering har Pinset namngivit sina egna grupper: 
 

• The patchwork, or dependent, grandmothers 
• The hyperactive grandmothers, or aliens 
• The wise grandmother, or crones  

 
I “patchwork” gruppen fann man bilden av en åldrad dam, som ständigt bar glasögon. 
Vanligt var också att hon hade tofflor på fötterna och var i sällskap av en katt. 
Aktiviteter i denna grupp var patchworks och stickning. I den ”hyperaktiva” gruppen 
fann Pinset att färgsättningen i alla, utom en bok, var mer livlig. I dessa böcker 
framställdes mor- och farmödrarna i rak motsats till den traditionella bilden av en mor- 
eller farmoder. De reste jorden runt, åkte snabba motorcyklar, rymdskepp eller 
luftballong. De föredrog vilda tigrar framför tamkatter. De klädde sig färgstarkt och 
deltog i skönhetstävlingar. I gruppen för de ”wise” fann man mor- och farmödrar som 
på ett harmoniskt sätt klarade att kombinera det förflutna med nuet. De levde aktiva liv 
samtidigt som de hade mer tid för sina barnbarn än mor- och farmödrarna i de tidigare 
grupperna. I denna grupp fann man att mor- och farmödrarna utförde en mängd olika 
aktiviteter, allt ifrån mera traditionella, som baka och berätta historier, till dansa och 
sjunga, gå på balett och resa till Afrika. 
 
 
Det finns fler som har undersökt barnböcker med temat ”äldre människor” i. 
Gemensamt för följande texter är att de på olika sätt kategoriserat barnlitteratur med 
temat “äldre människor”. För vår undersökning är det intressant att se vilka olika teman 
som författarna funnit i böcker som handlar om ”äldre människor”. 
 
Hittleman och Hittleman skrev ett paper som presenterades vid International Reading 
Association Wold Congress i Prag (1996). I denna skrift beskriver de hur man kan 
använda koncept från social studies då man undersöker litteratur där mor- och 
farföräldrar integrerar med sina barnbarn. De ger förslag på hur man utläser teman och 
gör urval utifrån vilket syfte man tänkt läsa böckerna, samt ger förslag på litteratur för 
respektive syfte. De olika syftena som de redogör för är: 
 

• Experiencing the ”grand” relationship 
• Learning family stories 
• Preserving memories 
• Understanding intergenerational differences 
• Transmitting history 
• Acquiring family and general culture 

 
Usha Chowdhary (2004) undersökte hur barnböcker förenar generationer i artikeln 
Uniting Generations Trough Childrens Story Books. I denna artikel delades (101) 
böcker in i olika kategorier utefter teman. Dessa kategorier var: 
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• Caring and sharing 
• Fun with grandparents 
• Depictions of multicultural families 
• Relationship with non-relatives 
• Aging concepts using fantasy and imagination 

 
Patricia A. Crawford (1996) har skrivit i language Arts Bookalogues Exploring Books 
that Conecting the generations. I denna artikel talar hon om samhällets stereotypisering 
av äldre människor och ålderssegregering och menar att litteraturen kan motverka 
”ageism” genom att förmedla kunskap om äldre. På så sätt får barn möjlighet att 
utveckla ett sunt förhållande till äldre människor. Gemensamt för den litteratur som hon 
hänvisar till är att den binder samman generationer. De är inbördes indelade efter på 
vilket sätt de belyser detta. Fyra kategorier presenteras, vilka är: 
 

• Books that celebrate the relationship between young and old 
• Books that challenge ageist stereotypes 
• Books that explore the complexion of ageing 
• Books that deal with death of a loved one 

 
Tidigare forskning visar att bilden av de äldre tidigare var stereotyp, men att i senare 
böcker har bilden blivit mer komplex och mindre entydig. Tidigare forskare har 
uppmärksammat problemet kring myter och fördomar mot äldre människor och påpekat 
att förhållandena kring de äldre har förändras och därav har det motiverat deras intresse 
i att undersöka hur barnlitteraturen förhåller sig till detta. Tidigare forskare har också 
framhållit att många av människans föreställningar grundläggs i barnaåren och att det 
därför är motiverat att undersöka vilken bild av den äldre människan som framkommer i 
barnboken. 
Liksom tidigare forskare har vi för avsikt att ta upp olika perspektiv av ålder och 
åldrande. Vi kommer att analysera flera av de aspekter som berör livssituation, 
roller/relationer och utseende som tidigare undersökningar sett till. 
 
3.2 Litteraturgenomgång 
 
Familjesituationen är i dag mer varierad än för några årtionden sedan. Allt fler 
människor uppnår hög ålder. Det är därför intressant att se på hur relationer och 
familjekonstellationer ser ut i dagens samhälle. I vår undersökning kommer vi att se 
efter vilka relationer och roller som de äldre tillskrivs i barnböckerna. Vi vill därför här 
redogöra något om hur dessa förhållanden ser ut i verkligheten. Senare i vår diskussion 
kommer vi att återkomma till dessa och ställa de i relation till vår analys av 
barnböckerna. 
 
Lars Andersson, docent i gerontologi vid Karolinska Institutet och forskningsledare vid 
Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm. I boken Socialgerontologi (2002) behandlar han 
demografiska förändringar som påverkat familjekonstellationerna i Sverige.  
  Förändringar som påverkar familj och åldrande på 2000-talet är förutom ökad 
medellivslängd och minskat barnafödande, även förändringar i familjestrukturen på 
grund av det ökande antalet separationer mellan föräldrar (s. 50). Den ökande 
medellivslängden har medfört att flera generationer är i livet samtidigt. Barn har sina 
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föräldrar i livet längre, syskon lever med varandra längre, likaså maka och make. Det 
gör att vi får fler släktingar som är i livet, samt att bilden av familjen förändrats då ens 
släkt eller familj består av många generationer, men med få syskon på grund av det 
minskade barnafödandet. Tidigare var bilden annorlunda och kunde liknas vid en 
pyramid, med t.ex. en mor- eller farförälder i toppen och flera barnbarn i botten. Dagens 
familjekonstellation visar snarare på en omvänd pyramid, då det i botten finns få barn 
medan det i toppen finns alla överlevande mor- och farföräldrar (s. 51). Bilden av 
familjekonstellationen är idag förändrad på grund av tidigare omgiften. Många barn har 
idag två uppsättningar föräldrar och fyra uppsättningar mor- och far föräldrar.  
   Den ökade livslängden är något som påverkar relationen mellan makar. Att bli 
gammal medför att kroppens funktioner avtar. Det faktum att man idag lever längre 
bidrar till att makar lever tillsammans längre och därför får många uppleva att den ena 
eller båda två drabbas av funktionshinder. Äktenskap som upplöses genom att en make 
eller makes död var medianåldern för äktenskapets längd 46 år, år 1990. Och oftast är 
det kvinnor som blir änka eftersom kvinnor lever längre än män. Dessutom är kvinnor 
oftast yngre än männen då de gifter sig. Sju av tio män är gifta till livets slut medan tre 
av fyra kvinnor lever ensamma under sina sista år. Det finns fler män än kvinnor upp till 
59 års ålder, medan i åldersgruppen 60 år och över ökar antalet kvinnor (s. 51 f.).  
 
Följande undersökning handlar om barns relationer och attityder till äldre människor. 
Då böckerna i vår undersökning handlar om barn och äldre människor i samspel, är det 
intressant att se hur dessa relationer ser ut i verkligheten, beskrivna från barnens 
perspektiv. SOU:1997:147 Barns bilder av åldrande – en fråga om bemötande av äldre 
av Charlotte Säfström Skurup, innehåller intervjuer med 48 slumpvis utvalda barn på 
fyra skolor från spridda platser i Sverige. På varje skola intervjuades en flicka och en 
pojke ur varje årskull från 7-12 år.  
   Denna undersökning visade att den viktigaste länken mellan gammal och ung är 
släktskapet. I stort sett alla barn hade en god och nära kontakt med sina gamla 
släktingar, som inte enbart var mor- och farföräldrar utan tillhörde ännu äldre 
generationer. Relationer till andra äldre förekom också, men var mer ovanlig. Några av 
barnen berättade om grannrelationer till äldre. Barnen i undersökningen berättade bland 
annat att den äldre kan ha en s.k. mammaroll eller så innebar umgänget med äldre 
släktingar en slags fristad. Några av barnen uppgav att de sökt kontakt med äldre på 
servicehus där deras mamma arbetar eller så hade de tagit kontakt med äldre av ren 
nyfikenhet. En flicka berättade att hon och en annan flicka går till ålderdomshemmet för 
att de tycker att ”det är roligt med gamla” (s. 9). Det framkom även att en del barn 
betraktar de äldre som ”mystiska varelser som man smyger på” (s. 11).  
   Relationen till äldre är ofta nära. Många av barnen gav bilden av äldre som förstående, 
kompisar och någon att lita på. De upplevde att de äldre kan bevara hemligheter, ge 
goda råd och tröst.  
   Flera av barnen har sina äldre släktingar utomlands. Det gällde främst många av 
invandrarbarnen. Dessa barn var avskilda från den äldre generationen och uttryckte 
saknad efter sina äldre släktingar. En pojke hade aldrig träffat sina farföräldrar och hade 
aldrig ens sett dem på bild. Han sade att han ibland ”undrar vilka de är” (s. 11). 
   Barnen hade kommit i kontakt med flera sidor av åldrandet och de föreföll medvetna 
om hur ålderdomen påverkar kroppen och även själen ibland. Flera berättade t.ex. att de 
hade släktingar på sjukhem. Några hade regelbundna kontakter med äldre demenssjuka 
släktingar. Demenssjukdomar som påverkar den äldres personlighet skrämde dem. En 
del barn beskrev de äldre släktingarna med att de ligger eller sitter mest och att de inte 
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orkar. Sjukdomar som barnen talade om var: demens, hjärtattack, tennisarm, gå med 
rollator eller käpp, hör dåligt, döv, blind, cancer. Barnen visade också en skepsis till att 
åldras då de kopplade ihop ålderdom med sjukdom, ensamhet och död. Det fanns också 
de som förstod att de gamla kunde längta efter att få sluta sina dagar.  
   Barnen såg en tydlig skillnad mellan olika generationer då det gäller att ha tid. 
Föräldrarna hade inte mycket tid medan farmor eller mormor som är pensionärer kunde 
slösa med tid, som de ofta hade i överflöd. Säfström uppfattade att barnen hungrade 
efter vuxenkontakt och behövde bli sedda och lyssnade till. ”De gamla har tid” uttryckte 
en pojke på sju år (s. 9). Några av barnen berättade att de fått en låtsasmormor eller en 
låtsasfarfar då mor- eller farföräldrarna gift om sig.  
   En flicka på tio år berättade att hon städar, handlar, tittar på TV och går på stan´ och 
tittar i skyltfönster med farmor. En pojke på 11 år uppgav att han går på stan´, äter och 
pysslar med mormor. En annan pojke sade att han och farfar spelar kort medan farmor 
lagar mat tillsammans med systern. Undersökningen visar att enligt barnens uppgifter, 
är det mormor och farmor som lagar mat, diskar och städar medan morfar och farfar 
ägnar sig åt jobb, sport och andra fritidsintressen utanför hemmet. Andra 
sysselsättningar som ung och gammal gjorde tillsammans var att gå på Gröna Lund, 
simma, spela spel, pyssla i trädgården, gå på bio, gå i skogen, bygga snölyktor och göra 
läxor. Barnen sade att de gamla själva ägnade sig åt att gå ut med hunden, bjuda på 
middagar, städa, fiska och arbeta i trädgården. 
   Barnen upplevde att umgänge med äldre ibland kunde ställa särskilda krav på dem. 
Det var något som barnen upplevde som både som bra och lite ansträngande. En flicka 
berättade att hon verkligen försöker vara snäll och trevlig då hon är hos farföräldrarna. 
Hon sade att hon brukar skjutsa farfar i rullstol. En annan flicka berättade: ”på bussen 
reser man sig om de har käpp. En del gamla säger till att man skall resa sig, då är det 
inte lika roligt” (s. 17). Ytterligare en flicka berättade att hon ofta träffar sin mormor 
men att det ibland är jobbigt då hon inte hör vad man säger. Vanliga kommentarer om 
de äldre är att han eller hon är ”snäll”. En pojke berättade om sin busiga farmor som är 
kaxig ”…till och med mot punkare!” (s. 15). Ibland lär den äldre barnet någon praktisk 
färdighet. En flicka berättade att farmor lärde henne att virka. En 11-åring tyckte att de 
gamla kan vara en källa till kunskap, då de kan berätta hur det var förr i tiden.  
   Barnens uppfattningar om vad som tillhör ålderdomen varierar. Några beskriver 
utseendet, medan andra beskriver personligheten eller sådant som påverkar 
personligheten. Beskrivningar av de äldres utseende var bland annat: lite skrumpna, 
grått eller vitt hår, bär glasögon, rynkiga, hopsjunkna, små och krympna, munnarna ser 
sura ut fast de är glada. Personlighetsrelaterade beskrivningar var bland annat: 
långsamma, orkar inte mycket, stränga mot lekande barn, roliga, sjuka. 
 
Rollen som mor- och farförälder behandlar Lillian Gottfarb i boken Att vara med 
barnbarn (1993). Gottfarb är legitimerad barn- och vuxenpsykoterapeut och i sin bok 
tar hon upp både de psykologiska och de praktiska omständigheterna kring att bli och 
vara mor- och farförälder.  
  Gottfarb har lett många samtalsgrupper för mor- och farföräldrar. Hon säger att i de 
fall där barn och barnbarn och den äldre generationen bor kvar i samma område, 
fungerar mor- och farföräldrarna som barnvakter åt sina barnbarn. Denna relation har 
stor betydelse för de äldre. Hon påpekar dock, att man samtidigt skall komma ihåg att 
de äldre måste få leva sina egna liv och därför kan det ibland uppstå dilemman. En 
mormor kan till exempel känna att hon måste leva upp till de idealbilder som finns om 
en klok, rar, snäll och tålmodig mormor som bakar och läser sagor, medan hon i själva 
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verket är en stressad yrkeskvinna. Gottfarb talar om att relationen till barnbarnen ofta är 
präglad av hur relationen var till de egna föräldrarna, samt hur relationen till de egna 
barnen, barnbarnens föräldrar varit. Hon säger att det kan uppstå problem för de äldre 
mor- och farföräldrarna som kanske inte orkar med barnbarnen flera dagar i sträck, men 
menar att ”vad som hos den äldre generationen kan brista i fysisk ork kan kompenseras 
av större tolerans och mer tålamod, avsaknad av stress och stor glädje över att vara med 
barnbarnen” (s. 65). Om de olika mor- och farföräldrarollerna säger Gottfarb att mor- 
och farfadern ofta blir en ”läromästare”, som kan lära barnen olika praktiska saker, men 
även bidra med kunskap och klokhet. Farfar betraktar ofta sin sonson som en ”ny 
upplaga av sig själv” (s. 66). I de fall barnbarnen har en ensamstående mamma blir 
morfadern och farfadern en fadersgestalt och en manlig förebild. Om mormor - och 
farmorsrollen konstaterar Gottfarb att mormodern står närmare sin dotter och hennes 
barn och det blir därför ofta naturligt att hon engagerar sig i barnbarnen. Farmodern är 
beroende av svärdottern för att etablera en god relation med barnbarnen och därför ser 
rollen som mormor och farmor olika ut. Gottfarb påpekar dock att det finns många 
farmödrar som har goda relationer till både svärdöttrar och barnbarn (s. 70). 
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4. Teori 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur vi använt oss av olika teorier i vår uppsats. I 
utformandet av analysverktyget har vi använt oss av gerontologins teori om olika sätt att 
betrakta ålder. Vi har beaktat deras indelning av åldrandet i fyra delar i vårt skapande av 
”tema grupper”. Detta för att få med så många aspekter av åldrande som möjligt. Denna 
teori har hjälpt oss att strukturera områden som i hög grad överlappar varandra, 
samtidigt som den medfört en helhetssyn som hjälpt oss att inte förbise viktiga aspekter 
av åldrandet. Vi vill därför mena att teorin har bidragit till att vi arbetat utifrån en 
holistisk syn på äldre människor och åldrandet. Då tyngdpunkten av vår uppsats utgår 
från psykologiska och samhälleliga aspekter av åldrande och äldre människor 
presenterar vi här även teorier kring psykosociala aspekter av åldrande. Vi har även 
utgått från teorier som beskriver det mänskliga åldrandets effekter på utseendet då vi 
kommer att analyseras hur de äldres utseenden framställs i både text och bild.  Dessa 
teorier har vi använt dels i struktureringen av ”temagrupperna”, men också i 
analysarbetet. Vi kommer även här ta upp teorier om barnboksforskning, från vilken vi 
hämtar vårt teoretiska förhållningssätt som genomsyrar vår uppsats. 
 
 
4.1 Olika sätt att betrakta ålder 
 
Det finns en vanligt förekommande indelning av åldrandet som används inom 
gerontologin. Denna indelning tar Ove Dehlin et al. upp i boken Gerontologi- åldrandet 
i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv (2002). Indelningen försöker ge en 
helhetssyn av åldrandet, som beskrivs ur fyra aspekter.  
 
Kronologiskt åldrande, är ett mått på antalet år och dagar från födseln. Detta mått är lätt 
att mäta och används av myndigheter. Den säger dock ingenting om funktionsförmågan.  
 
Biologisk ålder, har att göra med hur den mänskliga arten åldras, dvs hur cellerna 
upprätthåller sin funktion. Detta kan variera från individ till individ och är inte beroende 
av hur gammal man kronologiskt sett är. En närmare beskrivning av hur detta påverkar 
utseendet gör vi under rubriken ”Den äldre människans utseende”. 
 
Psykologisk ålder, har att göra med intelligens, minne, personlighet och 
inlärningsförmåga. Den är ett mått på hur individen kan anpassa sig till omgivningens 
olika krav. Den har också att göra med personens känslor, beteenden och inställning till 
sig själv.  
 
Social ålder, är en beskrivning av roller och positioner inom våra sociala system. De 
förändras genom livsloppet från t.ex. att vara skolbarn, arbetande och pensionär. Den 
sociala åldern hänger starkt samman med den psykologiska åldern och då brukar det 
benämnas socialpsykologi. En närmare beskrivning av hur social ålder kan påverka den 
äldre människan finns under nästa rubrik: ”Psykosociala aspekter av åldrandet”.  
                                                                                                                              (s. 26) 
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4.2 Psykosociala aspekter av åldrande 
 
De psykologiska och sociala aspekterna av åldrandet kan ta sig många uttryck. Dessa 
delar av åldrandet är individuellt baserade och har att göra med personlighet. I vår 
undersökning kommer vi även att se till dessa aspekter av åldrande.  
 
Roller 
Många forskare talar om roller och rollförluster som en del av den äldre människans liv. 
En roll är summan av de normer som hänger samman med en viss uppgift eller position. 
Det finns tre särskiljande förhållanden: positionen handlar om det yttre och formella 
tillkännagivandet av en viss position, t.ex. kvinna, man eller yrkestitel. Nästa är rollen 
som kännetecknar de förväntningar som positionen medför. Det tredje är rollbeteende 
som hänger samman med hur rollinnehavaren beter sig i förhållande till rollen. Inom 
socialpsykologin skiljer man mellan tillskrivna och förvärvade roller. De tillskrivna kan 
vi inte påverka, t.ex. rollen som man eller kvinna, medan de förvärvade rollerna går att 
påverka, t.ex. förvärvandet av en yrkesroll. Dessa sociala roller är internaliserade av 
samhällsmedlemmarna, men är inte fixerade utan förändras i ett samspel mellan 
individer, grupper och samhälleliga förhållanden (Angelöw & Jonsson 2000, s. 32). 
 
Människor spelar olika roller under sin livstid. En kvinna kan t.ex. vara student, mor, 
hustru, dotter, mormor och ha en yrkesroll. Inom socialgerontologin anser man att varje 
social roll är knuten till ålder och olika stadier i livet (Samuelsson i Dehlin et al. 2002, 
s. 251). Den roll man spelar skapar förväntningar från andra, s.k. rollförväntningar. 
Roller som är av biologisk art är knutna till åldern, t.ex. mor eller far. Med andra ord så 
skapar individens ålder förväntningar på hur en roll skall spelas. Förväntningarna 
kommer från både individen själv och omgivningen och är knutna till antaganden om 
vad en individ kan och förväntas göra i olika åldrar. På så sätt skapas inofficiella normer 
om åldrar som kommer till uttryck i uttal som: ”så beter man sig inte i din ålder”, ”tänk 
på att du är gammal” (Samuelsson i Dehlin et al. 2002, s. 252). En åldersnorm kan 
också förekomma i den officiella sfären, t.ex. vara föreskriven i lagar som rör 
arbetslivet. Med stigande ålder upplever individen rollförluster oftare än den vinner nya. 
Det kan t.ex. handla om förlust av rollen som maka eller make, förlusten av yrkesroll 
som ersätts av pensionärsrollen. Förlust av roller kan leda till att individens identitet och 
självförtroende försvagas. 
 
Tornstam (2005) skriver om olika rollförväntningar genom livet. Han delar in livet i nio 
ålderskategorier, varav de tre sista berör vår undersökning. Dessa är:  
 

• Far- och morföräldrarollen, då vi intresserat och kärleksfullt förväntas ta del av 
våra barnbarns väl och ve. 

 
• Den friska pensioneringstiden, den ”tredje åldern”, då vi lämnar yrkeslivet och 

har kraft och hälsa kvar. 
 

• Den fjärde åldern, med sina speciella stigman i form av änkestånd, sjukdom och 
senilitet. 

                                                                                                                               (s. 192). 
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I jämförelse med den tidigare delen av livet innebär åldringsrollen förhållandevis svaga 
normativa förväntningar. Tornstam refererar till Rosow (1974), som säger att normerna 
för åldringsrollerna blir mer flexibla och liberala med stigande ålder. De äldre tillåts att 
välja leva sitt liv på ett friare och mer varierat sätt, till exempel får de göra egna val om 
vad som är lämpligt och önskvärt (s. 142). 
 
Aktivitet 
Att ersätta sina gamla roller genom att kompensera dem med nya aktiviteter sägs skapa 
bättre förutsättningar under ålderdomen. För att kunna åldras harmoniskt och med 
bibehållen livskvalitet gäller det att successivt kunna ändra sina intressen mot sådana 
aktiviteter som den fysiska och psykiska funktionen tillåter. För vissa personer kan detta 
vara svårt då de fortsätter att sträva efter att utföra sina tidigare aktiviteter och intressen 
trots att de inte längre kan utföra dem. Det slutar ofta med att de blir frustrerade och 
besvikna. Istället föreslås att den äldre kan nyttja sina erfarenheter och kunskaper som 
rådgivare, konsulter eller mentorer. Samtidigt måste vi beakta den stora 
variationsbredden hos de äldre. Alla har inte de förutsättningar, psykologiskt och 
praktiskt, att ta del av de moderniteter som ständigt utvecklar samhället, som ny teknik, 
nya idéer och tankesätt. De som har möjligheterna att identifiera sig med det nya 
upplever en starkare samhällsgemenskap (Dehlin et al. 2002, s. 21f.). 
 
Det psykologiska åldrandet 
Hos den äldre människan kan man se kognitiva förändringar på delar av intellektet men 
dessa kompenseras av tidigare erfarenheter och kunnande (Hagberg i Dehlin et al. 2002, 
s. 188). En viktig del är en positiv mental attityd, vilket brukar kallas ”positivt 
tänkande”. Då man talar om läggning har studier visat att den förändras mycket lite 
under livsloppet. Man kan säga att de förändringar som sker är av kvantitativ art, dvs. 
att egenheter med åren förstärks och blir tydliga (Hagberg i Dehlin et al. 2002, s. 189). 
För att må bra emotionellt är det viktigt att den äldre ägnar sig åt sådant som ger 
emotionell tillfredställelse t.ex. genom umgänge med familj, vänner och bekanta 
(Hagberg i Dehlin et al. 2002, s. 189).  
 
Hagberg i Dehlin et al. (2002) refererar till Cattell (1978) vars studie delade in den 
allmänna intelligensen i ”krystallized” och ”fluid intelligens” översatt till visdom och 
praktiskt intelligens. Visdom avser den kunskap som individen samlat under sitt liv. 
Man mäter denna med kunskapstest. Den praktiska intelligensen är förmågan at lösa nya 
problem där dess lösning inte kan härledas till formell utbildning och erfarenheter. Den 
praktiska intelligensen ligger nära det som kallas kreativ förmåga. Den praktiska 
intelligensen är den som avtar med åren och en slutsats är att ju´ större skillnad det är 
mellan de olika intelligenserna desto mer åldrad är individen (Hagberg i Dehlin et al. 
2002, s. 191f.).  
 
 
4.3 Den äldre människans utseende 
 
Det biologiska åldrandet för med sig en mängd förändringar i kroppen hos människan. 
En del av förändringarna blir synliga på utsidan, varpå åldrandet kan spåras i utseendet. 
Rundgren (1995) har beskrivit hur människans utseende förändras med stigande ålder. I 
vår undersökning är detta av intresse då många framställningar i både text och 
illustration beskriver detta åldrande.  
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Kroppen 
Det är utifrån utseendet som vi i första hand bedömer om en människa är ung eller 
gammal. Vissa särdrag tillskriver vi unga respektive gamla människor. Det har sina 
naturliga förklaringar. Då människan åldras sker bland annat åldersförändringar i 
skelettet och en omfördelning av underhudsfettet på kroppen. Kroppsformen förändras 
av att ryggraden kröks och av att mängden underhudsfett ökar eller minskar på olika 
kroppsdelar. Från medelåldern börjar kroppslängden minska långsamt. Signifikant för 
den äldre människan är att armarna verkar långa, då dessa inte minskar i längd (s.28ff.). 
 
Ansiktet 
Alla känner vi till att man blir rynkig i ansiktet med stigande ålder. Det rör sig ofta om 
fåror i huden i pannan, vid de yttre ögonvinklarna, mellan näsa och mun, vid 
munvinklarna, samt på nacke och hals. Underkäken krymper något, vilket får 
överkäken, näsan och pannan att framstå som större. Benkanterna i ögonhålorna blir 
mer markerade på grund av minskad mängd fett i området. Ögonen ser insjunkna ut och 
huden på ögonlocken blir säckig. Stabiliteten i ögonlocken avtar och får den nedre 
kanten på ögonlocken att vikas utåt. Det gör att ögonen blir rinnande då tårkanalen inte 
kan fånga upp tårvätskan. På kinderna kan man se en förlust av underhudsfett, vilket 
medför ett tärt utseende. Förändringar i bindväv och brosk får nästippen att bli mer 
nedåtböjd. Huden blir hängig och säckformad och bildar dubbelhakor och påsar på 
kinderna på grund av fett och muskelminskningen i ansiktet. Ett annat kännetecken för 
den gamla människan är det grå håret. De flesta människor får grått hår med stigande 
ålder (Rundgren, s. 32f.).  
 
 
4.4 Barnboksforskning 
 
Det finns flera synsätt inom litteraturforskningen. Vi vill här presentera ett av dem som 
vi anser stämma överens med vårt eget perspektiv i denna undersökning.  
 
Det finns teorier som används för att undersöka litteraturen som en avspegling av 
samhället. En grupp kallas för mimetiska teorier. Nikolajeva (2004) skriver att många 
studier som undersöker samhällsaspekter i barnlitteraturen är mimetiska (s. 86). Inom 
mimetiska studier anser man att litteraturen är en direkt avspegling av verkligheten. 
   Personerna eller karaktärerna i en barnbok är de som agerar och utför handlingar. 
Dessa kan förutom människor vara djur eller föremål som är förmänskligande. Inom 
litterära studier frågar man sig om karaktärerna skall uppfattas som riktiga människor 
med trovärdiga egenskaper eller enbart som textkonstruktioner. Inom den mimetiska 
synen betraktas karaktärer som mänskliga individer (Nikolajeva 2004, s. 86).  
Mimetiska studier av barnlitteratur fokuserar på den variation av olika personligheter 
som förekommer i barnböcker. Nikolajeva (2004) nämner till exempel: pojkar, flickor, 
syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar. Dessa behandlas utifrån olika perspektiv. 
Det kan vara ur sociohistorisk synvinkel - som representanter av sin epok eller 
samhällsgrupp eller ur ett psykologiskt perspektiv - som bärande av psykologiska 
egenskaper, eller så kan man se karaktären som en idébärare för ideologier och 
övertygelser och som förebilder för unga läsare i deras socialiseringsprocess 
(Nikolajeva, 2004, s. 86). I barnlitteratur är vissa gestalter oumbärliga, inte minst de 
vuxna, eftersom barnet inte klarar sig på egen hand. Den vuxna personen fungerar ofta 
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som mentor och vägvisare, vilket Nikolajeva (2004), menar även är en viktig del i 
barnets socialiseringsprocess (s. 101).  
 
 
4.5 Teoretiskt förhållningssätt 
 
I vår studie kommer vi att inta samma grundinställning som tidigare forskare har gjort 
beträffande att litteraturen kan sprida värderingar och attityder och att detta är särskilt 
viktigt gällande litteratur som vänder sig till barn. Vi är också av den åsikten att barn är 
speciellt mottagliga för intryck och påverkan och att det är i barnaåren som många av 
våra föreställningar och attityder grundläggs. Liksom den tidigare forskning som vi tagit 
upp, kommer även vi att leta efter olika teman i beskrivningarna av de äldre 
människorna i både text och bild. Vidare kommer vi att betrakta litteraturen enligt 
speglingsteorin i den mening att vi tror att de värderingar och attityder som råder i 
samhället återspeglas i barnböckerna. 
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5. Metod 
 
Metoden vi använder oss av är en kvalitativ innehållsanalys. Bryman (2002) beskriver 
ändamålet för sådana studier med att man "söker efter bakomliggande teman i det 
material som analyseras". Vidare säger han att "hur man bär sig åt att hitta dessa 
bakomliggande teman är sällan något som beskrivs närmare" (s. 368). Bergström & 
Boréus (2005) behandlar kortfattat den kvalitativa innehållsanalysen och jämför den 
med den kvantitativa innehållsanalysen och menar att den kvalitativa lämpar sig då mer 
komplicerade tolkningar måste göras och inte enbart kvantifiering av vissa termer som 
ofta är fallet med de kvantitativa analyserna (s. 44).  
 
Vi har använt oss av kvalitativ metod då vi analyserat bilderböckerna som ingått i 
undersökningen. Metoden för att läsa och förstå bilderböcker har vi hämtat från Maria 
Nikolajeva Barnbokens pusselbitar (2000), som säger att läsandet av en bilderbok kan 
jämföras med en hermeneutisk cirkel. Hermeneutik är läran om hur vi tolkar olika typer 
av kommunikativa medel (s. 12 f.). Hennes beskrivning av bilderboksläsande, som 
pendlar mellan helhet och detaljer i en ”cirkel” innebär att man lägger till förståelse vart 
efter. Hon menar att detta pendlande mellan bild och text uppstår då man läser en 
bilderbok (s. 13). 
 
För att analysera litterära personer i barnlitteratur skriver Nikolajeva (2004) att man kan 
använda samma analysverktyg som för vuxenlitteratur. Till skillnad från äldre 
barnböcker där det uttryckligen stod om personen i boken var dum eller feg, duktig eller 
modig, så får man ofta i modern barnlitteratur själv ”sluta sig till vad personerna går 
för” (s. 106). Litterära personer presenteras för läsaren genom sitt beteende, som 
uttalanden och tankar, sitt utseende, kommentarer från andra eller berättarens 
kommentarer. Genom dessa konstruerar läsaren sin egen bild av personen. Genom 
relevant information om personen kan läsaren dra slutsatser utifrån personen beteende, 
genom att sätta ihop bitar av information och fylla i de tomrum som lämnats av 
författaren. Personerna kan också karaktäriseras utifrån sitt beteende, samt de situationer 
de medverkar i och även utifrån sitt tal, och då inte bara utifrån vad de säger, utan även 
hur de säger saker (s. 106). 
 
 
5.1 Tillvägagångssätt 
 
I undersökningen kommer vi att analysera böckerna med avseende på text och bild som 
gestaltar äldre människor. Vi kommer att söka efter olika aspekter av skildringar av 
äldre, för att få med så många aspekter av den åldrande människan som möjligt. Med 
frågeställningarna som utgångspunkt kommer vi att utarbeta olika underteman. Dessa 
kommer att handla om beskrivningar av den äldres boende, hälsotillstånd, hjälpmedel, 
roller, personlighet, hår, ansikte, kroppsform och klädsel. Vidare kommer vi att 
undersöka vilka aktiviteter som den äldre utför ensam och med andra, samt vilka 
attityder till den äldre som framkommer. Ytterligare kommer vi att se efter hur attityder 
till åldrande uttrycks av både andra och den äldre själv. För att analysera detta har vi 
utarbetat ett analysverktyg som vi kommer att presentera senare i uppsatsen. 
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5.2 Material och urval 
 
Vi har inriktat oss på barnböcker som går att få tag i på svenska bibliotek. Böckerna är 
på svenska, men behöver inte nödvändigtvis vara skrivna av svenska författare, då vi 
anser att biblioteken gjort bedömningen att boken är lämplig för barn som bor i Sverige. 
Då vi i vår undersökning vill ta reda på vilken bild av äldre som ges i samtida 
barnböcker har vi valt att ta med böcker som är utgivna under 2003-2006. Böckerna 
tillhör kategorin skönlitteratur och vänder sig till barn upp till 10 år. Både illustrerade 
textböcker och bilderböcker kommer att ingå i studien. Vi kommer att utesluta fabler, 
fantasifigurer och förmänskligade föremål, d.v.s. att vi vill att böckerna skall beskriva 
människor.  
 
Vi har sökt litteraturen i databasen ELSA, samt i Borås stadsbiblioteks katalog. I och 
med att vi använde oss av databaser för vårt urval innebar det att de äldre i böckerna har 
framträdande roller, vilket också var önskvärt då vi sökte utförligare skildringar av de 
äldre. I ELSA använde vi ämnesorden ”barn och gamla” och fick fram 15 böcker på 
temat, varav en återkom två gånger. I Borås stadsbiblioteks katalog fann vi temat genom 
sökordet ”generationer” och beteckningen uHc, vilket inneburit att vi även fick med 
ungdomsböcker, vilka vi valde bort. Vi ville ha de sex senast utgivna böckerna från 
varje lista till vår undersökning, men då en av böckerna förekom på båda listorna strök 
vi denna från Borås stadsbiblioteks lista och tog med nästa i kronologisk ordning. Totalt 
blir det då 12 böcker. Vi har även kollat upp böckerna i BURK och i BTJ-listorna för att 
försäkra oss om att böckerna beskriver äldre människor, samt till vilka åldrar de 
rekommenderas till. Det senare har vi även fått bekräftat av en bibliotekarie på Borås 
stadsbibliotek. 
 
ELSA 
ELSA är svenska barnboksinstitutets egen katalog. Förkortningen står för Elektroniska 
Lagrings- och Söksystem för Artiklar och böcker. ELSA innehåller svenska 
barnboksinstitutets bestånd av teoretisk litteratur, tidskriftsartiklar och bidrag av 
samlingsverk tryckta efter 1998, barnböcker utgivna i Sverige från och med 1956 och 
svenska barnböcker i översättning till andra språk efter 1990. Barnbokinstitutet ger även 
ut egna skrifter.  
 
Borås stadsbibliotek 
Borås stadsbibliotek har en välsorterad (enligt egen uppfattning) barn- och 
ungdomsavdelning. I bibliotekets katalog kunde vi finna böcker för vårt ämne med 
sökordet ”generationer”. Anledningen till att vi uppsökte ett lokalt bibliotek var att vi 
ville försäkra oss om att få med en bredd av böcker som verkligen fanns tillgängliga på 
ett folkbibliotek. 
 
Litteraturen vi kommer att analysera är följande barnböcker: 
 
Från ELSA: 
Värsta Julen Hetty av Martina Bigert 2005 
Dumma gubbe! av Cecilia Davidsson 2005 
Matte och Myran- Farbror Granbom slår till av Bengt Ingelstam 2005 
När vi sade farväl till Nicklas av Anna Lyrevik 2005 
Kastanjekungen av Anna Walfridson (bilderbok) 2005 
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Lilla H hälsar på av Ann Forslind (bilderbok) 2004 
 
Från Borås stadsbiblioteks katalog: 
Titta, fåglar av Kristin Dahl (bilderbok) 2006 
Min modiga mormor och den dansade elefanten av Inger Jalakas (bilderbok) 2006 
Farmor och paradiset av Victoria Hammar (bilderbok) 2005 
Min modiga mormor och noshörningen av Inger Jalakas (bilderbok) 2005 
I min farmors hus av Barbro Lindgren (bilderbok) 2005 
Prinsessan Tilda av Cecilia Davidsson (bilderbok) 2003 
 
 
5.3 Analysverktyg 
 
I undersökningen kommer vi att analysera böckerna med avseende på text och med 
understöd av illustrationerna som gestaltar den äldre människan. Vi kommer att söka 
efter olika aspekter av skildringar av äldre människor. Vi har utgått från tidigare 
forskares frågeteman, varefter vi utarbetat egna temagrupper som skall svara på våra 
frågeställningar. Vi har även haft gerontologins indelning av åldrandet i en kronologisk, 
en biologisk, en psykologisk och en social ålder i beaktande då vi utarbetat teman. Detta 
för att få med så många aspekter av den gamla människan som möjligt. De temagrupper 
som vi kommer att analysera utifrån presenteras här nedan: 
 
Livssituation 
Boende 
Hälsotillstånd 
Hjälpmedel 
Aktiv/Passiv 
Vilka aktiviteter utför den äldre 
Vad gör barn och gammal tillsammans 
 
Roller 
Relationer 
Personlighet 
Attityder till den äldre och åldrande: egna och andras 
 
Utseende 
Hår 
Ansikte: rynkor, stora näsor och påsighet 
Kroppsform och kroppshållning 
Klädsel 
 
För att få en närmare förklaring på vad detta kan innebära följer här en utförligare 
beskrivning av hur vi tänker oss de olika underrubrikerna i temagrupperna. 
 
Livssituation 
Vi kommer här att se hur den äldre bor, om den äldre bor på institution eller eget 
boende, samt om de bor ensamma. Vi kommer även att se efter beskrivningar som talar 
om den äldres fysiska eller psykiska hälsa. Vidare kommer vi att se om böckerna säger 
något om den äldre får någon form av assistans, såsom hemhjälp eller annan hjälp. Med 
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hjälpmedel avser vi sådant som glasögon, hörapparater, rollatorer, rullstolar, käppar och 
övriga former av hjälpmedel. Vi kommer här också att se vilka aktiviteter den äldre 
utför både ensam och tillsammans med barnet/barnen i boken. 
 
Roller 
Här kommer vi att studera vilka sociala roller den äldre har i boken och vilken relation 
de har till andra karaktärer i boken. Det kan handla om att de är mor- eller farföräldrar, 
grannar, föräldrasubstitut, ny bekantskap, kunskapskälla - ”den erfarna” eller en vuxen 
som finns tillhands och har tid. Vi kommer även att se på vem det är som bestämmer, 
vem som har en delegerande roll. Vidare kommer vi att se på om rollen förändras efter 
handlingens gång, om boken beskriver rollförluster eller nyvunna roller för den äldre 
människan. Det kan här röra sig om att bli änka/änkling, pensionär, patient etc. Under 
denna rubrik vill vi också försöka utläsa något om de äldres personligheter, om de är 
bakåtsträvande, kreativa, glada eller sura. Ytterligare kommer vi att se efter attityder till 
de äldre och åldrande som böckerna förmedlar. Det kan handla om vad andra karaktärer 
anser om de äldre människorna eller vad den äldre själv anser om åldrande och att bli 
gammal. 
 
Utseende 
Här kommer vi att se hur de äldre människorna beskrivs i texten och avbildas i 
illustrationerna. Vi kommer att se efter sådant som är karaktäristiskt för den äldre 
människan, t.ex. håret med avseende på gråhårighet, tunnhet eller om det saknas. Vi 
kommer också att se till ansiktet med avseende på rynkor och påsighet, samt om 
personen har stor näsa. Vidare kommer vi att se efter skildringar i text eller bild av 
kroppsform, kroppshållning och klädsel.  
 
Kommentarer 
Här kommenterar vi de delar som vi ytterligare vill belysa, samt om det är något övrigt 
vi vill påpeka.  
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6. Analys 
 
Här följer vår analys av de tolv böcker som vi valt ut. Vi kommer att ange om det är 
från text eller bild eller både bild och text som vi hämtar informationen. Vi kommer att 
kommentera de omslagsbilder och försättsblad där de äldre människorna förekommer. 
Flera utav böckerna saknade sidnumrering och då har vi börjat räkna sidorna efter 
försättsbladet, där berättelsen börjar, antingen genom bild eller text. Citaten är i 
möjligaste mån återgivna med de ursprungliga radbrytningarna för att återge böckernas 
rytm och textflöde. Undantag har gjorts då en mening börjat mitt i en rad eller då en 
avstavning lämnat en bokstav på en enskild rad. 
 
 
Dumma gubbe!  
Text: Cecilia Davidsson 
Bild: Helena Davidsson Neppelberg 
 
 
Handling 
Dumma gubbe! är en berättelse om Staffan som bor på ett småställe, en ”håla”, som han 
säger att det brukar kallas. Han har koll på det mesta runt omkring sig, däribland 
grannen, gubben Enok. Staffan och Enok känner varandra, men en dag då Staffan 
kommer hem till Enok står smutsig disk på diskbänken och Enok har inte bytt skjorta på 
flera dagar. Han vill inte göra något och tycker att inget känns kul längre. Staffan 
hjälper Enok att diska och svarar i telefonen då Enoks vän Gustav ringer och undrar om 
de vill följa med till stan. Det vill de, säger Staffan utan att bry sig om att Enok skakar 
på huvudet. De tre åker i Gustavs gamla bil till stan och köper finbyxor som Gustav 
skall ha på pensionärsdansen. Efteråt bjuder Staffan farbröderna på pizza hemma hos 
Enok. Nästa dag talar Staffan med Gustav om att Enok blivit så tjurig och har motvilja 
att göra saker. Gustav säger att Enok är gammal och trött och inte har så mycket att leva 
för längre. Staffan talar även med sin mor om saken som säger att man vill känna sig 
behövd. Då Staffans katt får ungar kommer han på iden att ge en kattunge till Enok, 
annars är de tvungna att avliva den då modern inte vill ha fler katter. Med visst 
motstånd blir katten kvar hos Enok och i dagarna som följer förändras Enok och blir 
glad igen. Han börjar bry sig om sitt hem igen och diskar och stryker kläder. Han följer 
gärna med och fiskar och talar hela tiden om katten. Boken berättas ur pojken Staffans 
synvinkel. 
 
 
Livssituation 
Enok bor ensam i ett hus. Han har inga uttalade hinder för aktiviteter. Hans ovilja att 
göra saker i början av boken handlar om att han tycker att allting är tråkigt. Han slutar 
därför att sköta sin hygien och låter hemmet stå ostädat. 
 
Enok påstår att det är bra med honom då Staffan kommer hem till honom. 
Citat: 

Men det är inte alls bra, det syns lång väg.  
Enok har inte bytt skjorta på flera dagar 
och på diskbänken står äckliga tallrikar.  
                                                           (s. 8) 
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Trots sin depression utför Enok aktiviteter med Staffan. De spelar skitgubbe och följer 
med Gustav till stan’ och handlar och farbröderna dricker snaps tillsammans. Mot slutet 
av boken då Enok har blivit glad igen stryker han sina skjortor och tar hand om hemmet. 
Han leker med katten och följer med Staffan och Gustav och fiskar.  
 
 
Roller 
Enok har rollen som granne till Staffan och eftersom de bor på en mindre ort känner de 
varandra väl. Enok har stundtals en barnroll i förhållande till Staffan, som är den som 
tänker rationellt och vill hjälpa till. Staffan tar på sig uppgiften att försöka göra Enok 
glad igen. 
 
Staffan och Enok spelar skitgubbe (ett kortspel). 
Citat: 

Vi spelar skitgubbe. Jag vinner hela tiden. 
Det är inte meningen.  
Jag vill att Enok skall vinna så att han blir glad. 
Jag smusslar undan ess och tior… 
                                                                        (s. 11)  

 
Senare i boken får Enok en ny roll som husse till en kattunge och med det får han något 
att leva för.  
 
Staffan konstaterar Enoks hängivna roll som kattägare. 
Citat: 

Det som är annorlunda är förstås det här 
med Tusse.  
Det är Tusse hit och Tusse dit. 
Tusse för hela slanten!  

                                                               (s. 44) 
 
Enoks personlighet är till en början starkt präglad av att han är deprimerad. 
 
Enok vill inte spela skitgubbe (ett kortspel) längre, så Staffan föreslår att de skall spela poker istället, men 
Enok vill inte spela kort alls. 
Citat: 

- Vad vill du göra då? 
- Inget, säger Enok. Det är det som är det tråkiga. 
                                                                        (s. 11)  

 
Det förekommer två äldre personer i boken. Den andra äldre personen är Gustav, som är 
gladlynt och vars personlighet fungerar som en kontrast till Enoks, då han är 
deprimerad. 
 
Staffan har bakat pizza till Gustav och Enok, men Enok pillar bort paprikan och champinjonerna. 
Citat: 

Gustav pillar inte bort någonting. 
Sedan äter vi. 
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- Det var den godaste pizza jag någonsin ätit! 
säger Gustav. 
                                                               (s. 25) 

 
 
Staffans attityd till Enok framgår då han ofta tänker ”dumma gubbe”, då han tycker att 
Enok beter sig dumt. 
 
Staffan lämnar kattungen hemma hos Enok med förhoppningen om att han skall behålla den. 
Citat: 

Från fönstret ser jag hur Enok ställer ut katten  
på trappan. 
Dumma gubbe!  
Men Tusse sitter kvar. Han ser så liten och rädd ut. 
Dumma, dumma Enok!  
                                                                        (s. 38) 
 

 
Staffans attityd är stundtals en vuxens som tror sig veta bäst. Han är den som tar tag i 
saker och som bestämmer över huvudet på Enok.  
 
Staffan kommer hem till Enok som blivit deprimerad och inte vill göra någonting. 
Citat:  

Så för att få ordning på saker och ting ställer jag  
mig och diskar.  
Det gillar inte Enok. 
- Låt bli det där, säger han. 
- Jag gillar att diska, ljuger jag. Det är ett rent nöje!  
                                                                           (s. 10) 
 

 
Senare samma dag. 
Citat: 

Så började det ringa i telefonen. Enok tittar på  
telefonen som ringer och ringer. 

         - Ska du inte svara? säger jag. 
- Nä, det är ändå inget viktigt, säger han. 
- Hur kan han veta det? tänker jag. Jag skyndar mig att svara.  
                                                                                  (s. 12-13) 

 
Staffan tycker inte heller att de äldre farbröderna har riktig koll på saker. 
 
Staffan, Enok och Gustav åker bil till stan.  
Citat:  

Och varken Gustav eller Enok bryr sig om  
säkerhetsbälten. Det är inte för att de vill vara tuffa eller coola,  
de har liksom ingen koll på läget. 
                                                                                          (s. 14)  
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Även Gustavs attityd till åldrande går att spåra. Som pensionär är han själv införstådd 
med hur det är att vara gammal.  
 
Gustav och Staffan pratar om varför Enok är så sur och inte vill hitta på roliga saker. 
Citat:  

- Vad tror du har hänt? säger jag. 
- Inget, säger Gustav. Han är bara gammal och  
trött, har inte så mycket att leva för. 
                                                                 (s. 28) 
 

 
Utseende 
Boken talar om Enok som en ”gubbe”. Illustrationerna inuti boken är svartvita. Enoks 
hår ser platt och vattenkammat ut i jämförelse med pojken Staffans hår som är mer 
spretigt. Till en början har Enok ett bittert ansiktsuttryck och har skäggstubb, men i 
slutet av boken ser han glad ut och då visar bilderna att han har rakat sig. Enok är klädd 
i hängslen och byxor, visar bilderna. Han har skjorta till förstår man av texten. Gustav 
bär hatt och är munter visar både text och bild. Han avtecknas som överviktig, medan 
Enok är mer normalbygg med en ihopsjunken kroppshållning. Omslagsbilden som är i 
färg visar att Enoks hår är vitt och på bilden ser man tydligt det bittra ansiktsuttrycket. 
 
Staffan konstaterar Enoks förändring i slutet av boken då han kommer och hälsar på. 
Citat: 

Hej, Staffan! säger han och ser glad ut. 
Ja, han blir glad då jag kommer och hälsar på. 
Han är nyrakad och skjortan är struken. 
                                                              (s. 44) 
 

 
Kommentarer 
Staffans attityd till Enok är till en början att han är grinig och tråkig för att han inte vill 
göra någonting. ”Dumma gubbe! tänker han upprepade gånger. Staffan känner ansvar 
över både Enok och katten, vilket visar sig i att han blir känslosam och tänker att Enok 
har gjort hemska saker med katten. Boken försöker ändå förmedla en kompisbild mellan 
ung och gammal och visar att den unga kan vara den som hjälper den gamla att se med 
nya ögon på tillvaron. Eftersom det förekommer en till äldre person i boken, Gustav 
som är gladlynt och pigg, ger boken ingen entydig bild av den äldre som inaktiv och 
tråkig. Om Gustav får man veta att han är pensionär, då han behöver handla finbyxor till 
pensionärsdansen. Man antar att han har funnit sig till rätta i sin roll som pensionär i den 
mening att han, i jämförelse med Enok, verkar trivas med sin livssituation. De två 
männen som arbetar i klädbutiken verkar till åren då de benämns som ”två vithåriga 
farbröder”. Enok blir också glad igen mot slutet i berättelsen. Boken visar bra på hur 
viktigt det är även för den äldre människan att tillägna sig nya roller. 
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I min farmors hus  
Text: Barbro Lindgren 
Bild: Ilon Wikland 
 
 
Handling 
Boken handlar om Ilon och hennes hund Sammeli, som bor hemma hos hennes farmor 
och farfar och deras djur. Hennes föräldrar har rest ut i världen och hade inte möjlighet 
att ta med Ilon och Sammeli. I bakgrunden lurar rädslan för att ryssarna skall komma 
och föra bort dem till Sibirien. Boken berättar om att ryssarna går in i hus och letar efter 
radioapparater och för bort vissa familjer medan de låter andra vara. Ilons farmor har en 
radioapparat under golvet i köket, som de är rädda för att ryssarna skall hitta. Man får 
följa med Ilon då hon leker med sina kamrater och deras hundar. De leker nästan jämt 
och tycker om att göra saker som att fiska i sjön. Hon spelar också piano, fiol och ritar. 
Ilon tycker om pojken Peeter, som hon bestämmer sig för att gifta sig med. Men 
ryssarna kommer och för iväg Peeters familj. Slutet är ändå gott, då Ilon och Peeter 
träffas igen efter många år. Boken är skriven ur flickan Ilons synvinkel. 
 
 
Livssituation 
Text och bild berättar att farföräldrarna bor i ett hus med tomt till. De framställs som 
friska. Farfadern har glasögon visar bilderna. Farmodern är mycket aktiv. Det är hon 
som tar hand om trädgården och hugger ved enligt text och bild. Farfadern gör fioler 
och leder kyrkokören visar text och bild. Aktiviteter som texten förmedlar att barn och 
gammal gör tillsammans är då farmodern och Ilon går och ser i det hus vilket tillhörde 
en familj som ryssarna deporterat, vistas ute i trädgården och dricker te tillsammans. 
Bilderna visar då de dricker te tillsammans och att de även är i kyrkan tillsammans. 
 
 
Roller 
De äldre i denna bok utgörs av farmodern och farfadern. Farföräldrarna förefaller ha 
mer permanenta roller som föräldrasubstitut. Framför allt farmodern har en 
framträdande roll för flickan i boken. Farfadern har en mer tillbakadragen ställning och 
han finns med bara i bakgrunden, vilket också visar sig i att han förekommer på färre 
bilder än farmodern. Farmodern har en bestämd personlighet och det är hennes ord som 
gäller. 
 
Ilon blir glad för alla kattungarna, men farmor bestämmer att de bara skall behålla en av kattungarna. 
Citat:  

   Jag visste att det inte var någon idé  
att tjata på farmor. Det blev alltid  
som hon hade bestämt i alla fall.  
   Farfar sa ingenting. Han gick i sina  
tankar som vanligt. 
                                                  (s. 11) 

 
Då farmodern vill att Ilon skall prestera bra i olika aktiviteter, har hon också rollen som 
den person som ställer krav. Det förstärker hennes ”mammaroll” i boken. 
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Ilon berättar. 
Citat: 

Farmor vill att jag skall vara duktig. 
Det är jag också, jag spelar både 
piano och fiol och jag ritar bra.  
                                                  (s. 9) 

 
Flickans attityder till de äldre är vagt uttalade. Det framställs som om hon ser dem som 
trygga personer som finns där för henne.  
 
Ilon har fått reda på att Peeters familj blivit deporterad. 
Citat:  

   Sen började jag gråta och jag satt 
hos farmor och grät… 
                                                            (s. 24) 

 
 
Utseende 
Inga beskrivningar av farföräldrarnas utseenden finns i texten. Bilderna är i färg. De 
visar att farmor har knut i nacken och håret är gråaktigt. Farfar är skallig med lite grått 
hår kvar bak i nacken. De båda ser milda ut, har rundade drag med stora näsor. Inga av 
bilderna visar fårade ansikten, vilket kan bero på att ingen närbild förekommer, samt 
illustrationernas karaktär beträffande skärpa. Ingen av farföräldrarna är överviktig, men 
de båda tecknas med att ha den äldre människans runda kroppsform och en framåtlutad 
kroppshållning. Klädseln på både farmodern och farfadern är traditionellt tidlös. 
Farmodern bär klänning och förkläde och farfar har kavaj, skjorta och byxor. Han bär 
även glasögon. Farmodern finns med på bilden på försättsbladet. 
 
 
Kommentarer 
Trots det lurande hotet framställer boken en idyllisk barndom och Ilon verkar trivas med 
livet och uppskattar sakerna omkring henne, såsom farmor och farfars trädgård, hönsen, 
kyrkan, sången från farfars kyrkokör, alla vännerna och inte minst sin hund. 
Beskrivningar av de äldre människorna var mycket få och relationen mellan barn och 
gammal var därför svår att utläsa. De äldre har inte några roller i boken som har med 
handlingen att göra, vilket gör att de inte skildras på något närmare plan. Rädslan för att 
ryssarna skall komma och föra bort dem till Sibirien gör att man förstår att boken 
utspelar sig i äldre tider och förmodligen i ett öststatland. Det får läsaren att ytterligare 
fundera över var hennes föräldrar har tagit vägen, om de kanske flytt eller om de rent av 
är döda. Det bidrar till uppfattningen att farföräldrarna är permanenta föräldrasubstitut.  
 
 
Kastanjekungen  
Text och Bild: Anna Walfridson 
 
 
Handling 
Boken handlar om Adam som har ett kastanjeträd utanför sitt fönster. Han är mycket 
fäst vid trädet och följer dess förändringar genom årstiderna. Även hans bästa vän Samir 
tycker om trädet, liksom hela hans skolklass efter att Adam berättat om trädet och att 
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klassen fått följa med honom hem och plocka kastanjer. En dag har 
bostadsrättsföreningen bestämt att hugga ner kastanjeträdet. Adam blir förfärad och vill 
kontakta sina föräldrar, men modern får inte störas på arbetet och på faderns arbete 
svarar en telefonsvarare. Han börjar därför att ta kontakt med sina grannar. Högst upp 
får han kontakt med ”surtanten”, som han brukar möta i porten ibland, då hon kommer 
med sin rollator och stirrar på honom. Surtanten, eller Agatha som hon heter vill också 
ha kvar kastanjeträdet, för hon är uppvuxen i huset och har tyckt om trädet sedan 
barnsben. Det visar sig att hon en gång på sjuttiotalet varit trädkramare då 
Kungsträdgårdens almar var hotade av nedhuggning. Tillsammans beslutar de att Adam 
och Samir skall klättra upp i trädet då trädfällarna kommer med kranbilen. Även 
klasskompisarna är med och protesterar. Agatha är givetvis själv där och är den som 
talar med bostadsrättsföreningens ”styrgubbar” samt trädfällarna. En av trädfällarna har 
egna barn och de finner situationen olustig, så de åker därifrån och trädet blir räddat. 
Boken är skriven ur pojken Adams synvinkel. 
 
 
Livssituation 
Agatha förefaller bo ensam i sin lägenhet. Bilderna visar att hon har en katt. Av texten 
framkommer att hon inte vistas utomhus så mycket längre, på grund av dåliga ben.  
 
Agatha förklarar för Adam. 
Citat: 

- Det är inte så ofta jag kommer ut nuförtiden, förstår du. 
Mina gamla ben vill inte längre. 
Hon går långsamt före honom in i lägenheten. 
                                                                                    (s. 9) 

 
Agatha har rollator berättar texten. Hon har dock ingen rollator på någon av bilderna. 
Hon bär glasögon på alla bilderna, vilket inte nämns i texten. Hon ber Adam tala 
långsammare, vilket kan tolkas som ett tecken på hög ålder.  
 
Agatha hänger inte med då Adam berättar om trädet. 
Citat:  

-Oj, säger surtanten. Du får nog komma in och ta det där  
en gång till, lite långsammare. 
                                                                                   (s. 9) 
 

De aktiviteter som Agatha utför är att bjuda på choklad och hembakat bröd. Hon är 
också konstnärinna och målar tavlor berättar texten. Tillsammans planerar och agerar 
hon med barnen för att kastanjeträdet skall få stå kvar. Hon är den som talar med 
trädfällarna och representanten från bostadsrättsföreningen.  
 
Tidigt en morgon förbereder de protesterna mot trädfällningen. 
Citat:  

Agatha gömmer stegen bakom soptunnorna, sveper om sig sin varmaste schal och 
slår sig till ro på sin rollator. 
                                                                                                                        (s. 17) 
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Roller 
Det förekommer egentligen två äldre damer i boken. De har båda rollerna som grannar 
till pojken Adam. Agatha får även rollen som den som har tid att lyssna i motsats till 
Adams egna föräldrar. Agatha är konstnärinna och målar tavlor säger texten, men denna 
roll vidareutvecklas inte i boken. Hon är den som vet hur man skall göra då träd hotas 
av nedhuggning. Det är hon som finner lösningar och motåtgärder. Hon får då rollen 
som ”den erfarna” då hon innehar kunskap och har varit med om liknande situationer 
som den som de står inför.  
 
Agatha och Staffan sitter och samtalar tillsammans om situationen med kastanjeträdet som skall huggas 
ner. 
Citat: 

- Nu har jag det! hojtar hon. Har du hört talas om almstriden? 
- Va! Strid vadå? 
- Striden om almarna! Det var så här förstår du…  
                                                                                         (s. 11) 

 
Agathas personlighet framstår som drivkraftig och påhittig, vilket troligen kan härledas 
till att hon är konstnärinna och kreativ på många plan. Hon har bestämda åsikter i fråga 
om trädfällningen. 
 
Adam har berättat om situationen med kastanjeträdet som skall huggas ner och Agatha säger: 
Citat: 

- Frågan är hur vi skall tackla det hela, och alldeles oavsett detta 
så hugger man inte ner träd!  
                                                                                          (s. 11) 
 

Den andra äldre damen i boken beskrivs som hastigast. Hon framställs som skygg och 
hennes personlighet fungerar lite som en kontrast till Agathas. 
 
Adam ringer på hos tanten. 
Citat:  

På andra vårningen öppnar en tant som ser rädd ut och bara 
skakar på huvudet innan hon drar igen dörren. 
                                                                                        (s. 9) 

 
Adams attityd till Agatha är till en början färgad av att han tycker att hon har stirrat surt 
på honom i porten då de har mötts. Därav kallar han henne ”surtanten”.  
 
Adam ringer på hos Agatha. 
Citat: 

Det är surtanten som öppnar. 
Han brukar möta henne i porten ibland, hon stirrar alltid 
så stint på honom när hon kommer där med sin rollator. 
                                                                                  (s. 9) 

 
Då Adam lärt känna Agatha får han se en annan sida av henne. Vid ett tillfälle fnittrar 
han åt att Agatha får en mjölkmustasch av chokladen, men det visar nog mer på hans 
unga ålder än på respektlös attityd. 
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Utseende 
Bilderna är i färg. Bilderna visar Agatha som en gråhårig rynkig tant med stor näsa och 
glasögon. Hon är normalbyggd och har lätt böjda knän och ihopsjunken kroppshållning. 
Hon är klädd i byxor visar bilderna och då hon går utomhus bär hon en yllesjal säger 
texten. Inga övriga beskrivningar av Agatha görs i texten. 
 
 
Kommentarer 
Boken visar på en isolerad äldre person, då hon själv säger att hon inte kommer ut så 
mycket. Å andra sidan är det i porten som hon och Adam har mötts, vilket kan visa på 
att upplevelsen av isolering är individuell. Agatha har en av två huvudkaraktärer i 
boken, men på omslaget syns bara pojken med sin bästa vän. Att texten talar om att 
Agatha har rollator vid flera tillfällen, men att denna inte finns med på någon av 
bilderna, kan tyckas märkligt, då bilderna i denna bok är mycket utförliga och följer 
med texten i övrigt.  
 
 
Farmor och paradiset  
Text: Viktoria Hammar 
 Bild: Anna Sandler 
 
 
Handling 
Boken börjar med att huvudpersonen, som är en liten flicka frågar farmor vad paradiset 
är för något. Farmor förklarar att det är dit man kommer då man dör och att det är en 
vacker plats där fåglarna alltid sjunger. När flickans farfar sedan dör, förstår hon att det 
är till paradiset han skall. När farfar hämtats av ambulansen upptäcker flickan att han 
har glömt sina extraöron, som han behöver om han skall kunna höra fåglarna sjunga i 
paradiset. Flickan tar med farmodern på ett sökande efter paradiset. De hamnar i 
lekparken, på en travbana, på kondis och till slut på den plats där farmodern och 
farfadern träffades för första gången för länge sedan. Där är det som i paradiset och där 
sjunger fåglarna. Flickan lägger farfars extraöron på en sten och farmor tömmer sin 
portmonnä ifall farfar vill ta bussen och hälsa på någon dag. Efter att ha funnit paradiset 
går de hem och löser korsord tillsammans. Boken är skriven ur flickans perspektiv. 
 
 
Livssituation 
Farföräldrarna och föräldrarna verkar bo tillsammans med flickan i denna bok. 
Farfadern i boken dör och farmodern är apatisk en tid efteråt.  
 
Flickan om farmodern efter att farfadern dött. 
Citat:  

Farmor, min stora starka, hade gömt sig under 
täcket och ville inte komma ut. Hon hulkade 
och ropade:  
- Vem ska nu hjälpa mig att lösa korsord? 
Hon slutade att äta, precis som farfar. De låg i  
varsin säng och knep. 
                                                                  (s. 6) 
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Farfadern är nästan döv säger texten och både text och bild visar att han har hörapparat 
på båda öronen. Flickan är den som aktiverar farmodern och de beger sig ut på äventyr 
tillsammans.  
 
Flickan vill ha med farmor ut. 
Citat: 

- Vart ska vi, mumlade farmor, hon ville inte följa 
med. 
- Till paradiset, såklart, sa jag. Det är väldigt 
viktigt. 
                                                                      (s. 10) 

 
De är till lekparken, på travbanan, på kondis och till ”paradiset” tillsammans visar text 
och bild. Texten säger också att de löser korsord tillsammans.  
 
 
Roller 
Farmodern är den centrala figuren för flickan i boken. Farfadern är den som dör och på 
så sätt leder historien vidare. Farmodern hamnar i en ny roll som änka och hon har sorg 
till en början. För flickan utgör hon en trygghet. Farmodern beskrivs som stor och stark 
och hon bär flickan på sina axlar enligt text och bild. Flickans attityd till farmodern är 
lite av en beundrare av en starkare person. 
 
Flickan och farmodern är ute och letar efter paradiset. 
Citat: 

Så lyfte farmor upp mig, på sina axlar, och  
började att gå.  
Hon stannade inte en sekund för att vila sina ben. 
                                                               (s. 19-20) 

 
 
Utseende 
Bilderna är i färg. Farmodern har grått hår och farfar är nästan helt skallig med några få 
grå hårstrån visar bilderna. Inga rynkor finns i farmoderns eller farfaderns ansikte. 
Farmodern beskrivs som både stor och stark, och i både text och bild rider flickan på 
hennes axlar. Hon har sjal över axlarna och tofflor på fötterna visar bilderna. Farfadern 
har blå keps och blå skjorta säger texten. Bilden visar bara den blå skjortan, samt byxor 
och tofflor. 
 
 
Kommentarer 
Livssituationen i denna bok är inte helt uttalad. Farföräldrar och föräldrar verkar bo 
tillsammans eftersom flickan och flickans pappa vistas hemma hos farföräldrarna 
genom hela berättelsen. Det kan också vara så att pappan och flickan vistas hemma hos 
farföräldrarna då farfadern är sjuk, och även gör så en tid efteråt, som stöd för 
farmodern. Detta lämnas helt åt läsaren att tolka. Attityden som boken förmedlar är 
tvetydig. Å ena sidan talar flickan om farmodern som stor och stark. Å andra sidan blir 
farmodern mest en passiv medpassagerare då flickan drar med henne ut på äventyr. 
Innebörden i ”stor och stark” reduceras därför endast till farmoderns fysiologi. 
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När vi sa farväl till Niklas  
Text: Anna och Thomas Lyrevik 
Bild: Ida Björs 
 
 
Handling 
Boken handlar om Niki som är en nioårig tjej. Hon följer med sin mor till hennes arbete 
på vårdhemmet. Där träffar hon en gammal dam som heter Greta. Greta är ledsen för att 
hennes man nyligen gått bort. Hon pratar om Sorrento i Italien. Nikis mamma ber Niki 
att göra Greta sällskap och då Niki nämner Gröna lund får Greta planer att ta sig dit. 
Hon lurar färdtjänsten att köra dem dit. Nikis bästa kompis Josef följer också med. 
Tillsammans upplever det ett äventyr på Gröna lund. Boken är skriven i flickans Nikis 
synvinkel. 
 
 
Livssituation 
Texten berättar att Greta bor på ett vårdhem. Hon är lätt förvirrad och har sorg då 
hennes make nyligen har dött. Text och bild visar att hon har både käpp och rullstol, 
men hon kan gå om hon vill, och det gör hon vid flera tillfällen, vilket framgår av både 
text och bild.  
 
Greta vill också skjuta prick på Gröna Lund. 
Citat:   
        Plötsligt reste hon sig ur rullstolen och gick fram till mej och bytte 
        käppen mot geväret.  
        - Nya skott! sa hon. 

                                                                                                 (s. 68)   
 
Greta har även löständer berättar texten och hon tar medicin. Hon har haft en propp i 
benet en gång säger texten. Till en början framställs hon som svag och passiv, men då 
hon får kontakt med Niki får hon idéer till aktiviteter. Hon kommer på att de skall åka 
till Gröna lund tillsammans. Hon lurar färdtjänstchauffören att ta dem dit och väl där 
skjuter de prick, går på restaurang och smiter från restaurangnotan, åker kärlekstunnel 
och den senaste berg- och dalbanan.  
 
 
Roller 
Den äldre personen Greta har en ny roll som änka och därför är hon till en början 
sörjande. Hon har också fått en ny roll som patient eller boende på ett vårdhem. Senare i 
boken får hon en aktiverande/drivande roll i berättelsen. Hon har en gång varit mästare i 
fältskjutning och den rollen återkommer hon till då hon skall skjuta prick på Gröna 
Lund. Hon är den vuxne med galna idéer och upptåg som hon får med barnen på.  
 
Niki och Josef visste inte vad en springnota var för något. 
Citat:  

- Se och lär, sa Greta. 
   Hon satte sig i rullstolen med nallen i knät och 
sa åt oss att skjuta på vad allt vad vi var värda. Och 
om Roberto kom efter skulle vi skjuta på ännu mer. 
                                                                        (s. 78) 
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Vid ett tillfälle i boken framgår det tydligt att Greta inte uppträder i enlighet med 
rollförväntningarna som följer med att vara gammal. 
 
Vakterna vid berg- och dalbanan tycker att Greta är för gammal för att åka. 
Citat:  

Först ville de inte släppa in Greta på berg- och dal- 
banan. Hon var tydligen för gammal. Men då blev 
Greta arg och tyckte de skulle byta blöjor. Och 
strax satt vi i en vagn på väg upp. 
                                                                       (s. 86) 

 
Greta och Niki utvecklar en kompisrelation i boken. Gretas personlighet är till en början 
färgad av hon har sorg och hon är därför lite förvirrad. Hon frågar t.ex. gång på gång 
vilken dag det är. Hon verkar dock ha temperament, vilket visar sig att hon blir arg och 
nyps. 
 
Greta talar med servitören Roberto om att allt skulle vara gratis på Gröna Lund denna dag. 
Citat: 

- Det förstår väl vem som helst att det inte gäller 
restaurangerna, sa servitören och gick. 
   Greta blev så arg att jag trodde att hon skulle börja 
nypas. 
                                                                          (s. 77) 

 
Nikis attityd till de äldre på vårdhemmet är till en början att gamla människor är tråkiga. 
 
Niki om att vara tvungen att följa med till sjukhemmet. 
Citat:  

Jag avskydde sjukhemmet. Där fans bara gamla tråkiga gamlingar. 
                                                                                                (s. 36) 

 
Niki och hennes mamma kommer in på sjukhemmet. 
Citat:  

I korridoren gick en gubbe med sin rollator och i dagrummet  
satt några andra gamlingar. Det verkade lika tråkigt som alltid. 
                                                                                          (s. 46) 

 
Mammans inställning till äldre är att de inte behöver vara tråkig för att de är gamla.  
 
Mamma och Niki samtalar på väg till sjukhemmet? 
Citat:  

   Då sa mamma att bara för att man är gammal är  
man inte tråkig. Många på sjukhemmet hade varit  
med om spännande saker. 
                                                                      (s. 45) 

 
Efter att ha träffat Greta har Niki i slutet av boken ändrat inställning till äldre 
människor. 
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Niki och hennes mamma på väg ifrån sjukhemmet. 
Citat:  

Jag vet att det blir tråkigt efter ett tag, sa  
mamma och bytte grepp på nallen hon konkade  
på. 
   Jag protesterade. Det hade inte alls varit tråkigt. 
- Med Greta har man hur spännande som helst,  
sa jag och såg hur förvånad mamma blev. 
                                                                  (s. 104) 

 
Senare i samma situation. 
Citat:  

- Jag vill också bli gammal, sa jag och tog mamma i handen. 
                                                                                     (s. 105) 

 
Greta förknippar själv ålderdom med trötthet, ensamhet och att man kan bli virrig.  
 
Greta och Niki samtalar om att bli gammal. 
Citat:  

-När man blir gammal kan man bli virrig, sa  
hon.  
   Det visste jag ju. 
- Och man blir så ensam. 
                                                             (s. 54). 

 
Senare frågar Niki om Greta vill ha en livvakt. 
Citat:  

- Nja, sa Greta. Jag ska ju ändå snart dö.  
- Ska du? sa jag. 
   Det blev tyst i rummet. Det ända som hördes var  
klockans tickande på väggen. Sedan sa Greta att  
det skulle hon, för hon hade levt klart. Då ville jag  
veta hur man vet det. 
- När man är trött på allting och vill dö, sa Greta  
tyst. 
                                                                (s. 56-57) 

 
 
Utseende 
Bilderna i boken består av svartvita teckningar. Greta beskrivs i text och bild som en 
mager liten tant med vitt spretigt hår. Hon har löständer och hennes händer beskrivs i 
texten som magra och åldriga med darriga smala fingrar. I ett stycke i boken visar hon 
barnen en tatuering ovanför hjärtat och då beskriver texten hennes hud som rynkig och 
hängig. Teckningarna visar att hon har på sig en klänning med en kofta utanpå, samt ett 
halsband. Texten säger också att hon har tofflor på fötterna. (Hon har både rullstol och 
käpp men enligt texten kan hon gå om hon vill). Omslaget av boken är i färg och där ser 
man att Greta har grått hår, fast det i texten sägs vara vitt. 
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Niki ser Greta för första gången. 
Citat:  

När vi kom in i rummet satt en liten mager tant  
i sängen. Hennes hår var alldeles vitt och spretade 
åt alla håll. 
                                                                      (s. 47) 
 

 
Greta ropar in Niki till sitt rum igen. 
Citat:  

Greta satt upp igen. Hon såg så gammal och 
skrynklig ut. Och vild med det där spretiga håret. 
                                                                    (s. 51) 
 

Även en beskrivning av Gretas avlidne make och dennes sista tid förekommer i boken. 
 
Greta berättar. 
Citat: 

Mager och eländig hade han blivit. 
Han orkade inte ens gå på toaletten. 
- Men hans ögon åldrades aldrig, sa hon. Dom 
var så mörka och vackra. 
                                                               (s. 73) 
 

 
 
Kommentarer 
Boken kretsar kring att åldras i kontrast till Nikis tillvaro som lillasyster. Man får lära 
känna Greta och hennes tidigare liv och varför hon talar om Sorrento. Boken innehåller 
flera sammanträffanden som flätar samman barnets och den gamlas situationer och 
erfarenheter. Det förekommer en hel del dialog där barn och gammal diskuterar kring 
livet och kärleken, och där både gammal och ung lär sig av den andres synvinkel. Greta 
beter sig inte enligt rollförväntningarna på sin ålder. På ett ställe i boken nämner Greta 
sin 85- årsdag. Ordspråket ”gammal och vis” håller inte i denna bok, då Greta faktiskt 
tar med barnen på olagliga aktiviteter där hon luras och inte betalar för sig.  
 
 
Lilla H hälsar på  
Text och Bild: Anna Forslind 
 
 
Handling 
Lilla H törs göra vad som helst. Hon är inte rädd för något, förutom en gammal tant som 
pratar med fåglar. En dag tar hon med sin katt för att smyga på tanten runt tantens hus. 
Men katten springer in genom den öppna dörren till huset. Lilla H blir då tvungen att 
följa efter och går runt i tantens hus för att leta efter sin katt. Plötsligt står tanten framför 
henne och hon springer iväg och snubblar på kvasten utanför dörren. Tanten kommer 
efter och bär in henne i huset igen. De finner katten då de letar efter tantens glasögon 
och sedan har de en trevlig stund tillsammans. Boken är skriven ur Lilla H´s synvinkel.  
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Livssituation 
Tanten förefaller bo ensam i ett hus med tillhörande tomt. Hon framställs som frisk. Det 
enda hjälpmedel som nämns i text och bild är glasögon. Text och bild berättar att tanten 
kokar vinbärssylt. Bilder inifrån huset visar att tanten stickar, fikar och löser korsord. 
Bilder visar också att hon har snittat blommor ute i trädgården. Aktiviteter som barn och 
gammal gör tillsammans är att leta efter tantens glasögon och spela kort. 
 
 
Roller 
Tanten har rollen som Lilla H´s granne, det vill säga att hon är en person i hennes 
närmsta omgivning som hon känner till. Tanten har till en början rollen som något 
skrämmande. 
 
Det finns bara en sak som Lilla H är bara rädd för. 
Citat: 

Lilla H är rädd för en tant.  
Som pratar med fåglar 
och är hur gammal som helst. 
                                      (s. 2) 

 
Lilla H får syn på tanten. 
Citat:  

Då får hon syn på nåt. 
Tantens tofflor. 
Med fötter i. 
Och ben… 
och hela tanten!  
                         (s. 15) 

 
Senare i boken då tanten och Lilla H blir vänner får tanten en kompisroll. 
 
Tanten och Lilla H blir vänner. 
Citat: 

Tanten lär Lilla H spela kort. 
De spelar och spelar. 
Lilla H vill aldrig sluta. 
                                    (s. 25) 

 
Tantens personlighet är mild och snäll.  
 
Tanten har väntat på att Lilla H skall komma och hälsa på. 
Citat: 

God dag lilla vän. 
Vad roligt att du kommer 
och hälsar på. 
Jag har väntat på dig… 
säger tanten. 
                            (s. 16) 
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Lilla H´s attityd till tanten är till en början att hon är farlig och elak, på det sätt som barn 
ofta är rädda för det som är okänt. Det gör att hon fantiserar om tanten och tror saker om 
henne. Hon tror bland annat att hon lagt katten i en gryta. 
 
 
Utseende 
Inga beskrivningar av tanten görs i texten, förutom att hennes tofflor och glasögon 
nämns. Bilderna är i färg. Tantens hår är vitt och ansiktet är påsigt och hängigt med 
dubbelhaka och rynkor i pannan. Hon är stor och rund med kutig kroppshållning. Hon 
är klädd i rutig kjol och tröja med en trasig cardigan utanpå. På fötterna har hon någon 
form av tofflor.  
 
 
Kommentarer 
Boken förmedlar en vanligt förekommande vrångbild som barn kan ha av det okända. 
Det är intressant att tanten faktiskt har förstått att Lilla H är nyfiken på henne och att 
tanten har väntat på att hon skall komma. Det visar på att relationen mellan dem är 
ömsesidig och att tanten inte bara förekommer som ett passivt föremål för barnets 
intresse.  
 
 
Titta fåglar  
Text: Kristin Dahl 
Bild: Robert Nyberg 
 
 
Handling 
Boken handlar om en pojke som vaknar upp hos farmor och hör att det kraxar utanför 
fönstret. Han blir nyfiken och väcker sin farmor. Genom fönstret ser de att skatorna 
bygger bo och de kan även se andra fåglar genom fönstret. Sedan drar pojken med 
farmodern ut till parken för att titta på fåglar. Där ser de duvor och änder. Hemma igen 
fortsätter fågeltemat i badkaret där pojken leker med gummiankor. Boken är skriven ur 
pojkens synvinkel. 
 
 
Livssituation 
Farmodern verkar bo ensam. Att pojken verkar sova över hos farmodern förklaras inte. 
Farmodern förefaller pigg och kry. Hon har inga hjälpmedel mer än glasögon, som syns 
på bild men som inte nämns i texten. Aktiviteter de gör tillsammans är att titta på fåglar.  
 
 
Roller 
I boken utgör farmodern den enda vuxna personen. Hon får därför rollen som en slags 
förälder och ledsagare då pojken vill ut och titta på fåglar. Eftersom pojken är ung är 
attityden den att farmodern är den vuxna som måste följa med honom ut. 
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Pojken hör ljud utanför. 
Citat:  

Tofflorna farmor. 
Vakna! Titta fåglar! 
                        (s. 4) 

 
Pojken vill gå ut och titta på fåglar. 
Citat:  

Ut, farmor! 
Kom. Titta fåglar!   
                   (s. 11) 

 
 
Utseende 
Det står ingenting i texten om farmoderns utseende. Enligt färgbilderna har farmodern 
grått hår och ansiktet har stor näsa och påsiga kinder. Hon bär glasögon och använder 
läppstift. Kroppen är lite rund i formen med rak hållning. Till en början är hon klädd i 
pyjamaströja med byxor till och tofflor på fötterna. Då de vistas utomhus har hon kappa 
med halsduk till. På huvudet har hon en basker. Hon har också byxor och tröja till, samt 
skor visar bilderna. I handen har hon en liten väska. Hennes kläder är färgstarka på alla 
bilderna. Farmodern förekommer på försättsbladet.  
  
 
Kommentarer 
I den här boken fanns inga beskrivningar alls av farmodern i texten. Hon hade ingenting 
med handlingen att göra. Det kunde likaväl vara vilken vuxen människa som helst som 
tittade på fåglar med barnet. 
 
 
Min modiga mormor och noshörningen Nofu  
Text: Inger Jalakas 
Bild: Helena Bergendahl 
 
 
Handling 
Boken handlar om en pojke, Charlie som berättar om när han var och hälsade på sin 
mormor som bor i Afrika. Mormodern hade tagit hand om en föräldralös 
noshörningsunge i sin trädgård. När Charlie kommer dit blir han kompis med den 
afrikanska pojken Changa och även om de inte talar varandras språk så har de kul 
tillsammans. De hjälper mormodern att ta hand om noshörningsungen. En dag har 
elefanter trampat sönder staketet och noshörningsungen har rymt. Pojkarna ger sig då ut 
och letar efter noshörningsungen. De stöter på farliga djur på savannen och blir 
uppjagade av hyenor i ett träd. Mormodern finner pojkarna och hjälper till att leta efter 
noshörningen som visar sig ha funnit sin mamma. Boken berättas ur pojkens synvinkel. 
 
 
Livssituation 
Mormodern bor ensam utanför en by i Afrika. Hon förefaller helt frisk. Det enda 
hjälpmedel som förekommer är ett par glasögon visar bilderna. Hon är mycket aktiv då 
hon tar på sig uppgiften att sköta ett vilt djur på sin gård samt att hon kör runt i en Jeep, 
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som både text och bild berättar. Tillsammans med sitt barnbarn och hans kompis tar hon 
hand om en noshörningsunge och spårar noshörningar på savannen.  
 
 
Roller 
Mormodern har någon form av hjälteroll i boken och är den som vågar gå fram till 
noshörningen då den är skadad. Eftersom pojken verkar befinna sig i Afrika utan sina 
föräldrar så får mormodern en föräldraroll, då det t.ex. är hon som tillåter honom att 
följa med sin vän in till byn, samt att hon skäller på pojkarna då de gett sig ut på 
savannen på egen hand.  
Mormoderns personlighet beskrivs som vild och modig, till och med lite övermodig.  
 
En noshörning sitter fast i en bensax. 
Citat:  

En rasande noshörning är livsfarlig.  
   Mormor gick fram till den i alla fall. 
Noshörningen lyfte på huvudet och sparkade med benen. Det såg ut  
som om den försökte resa sig.  
   Mormor satte sig på huk bredvid noshörningen. Vad gör hon? Jag vågade knappt 
titta.                           
                                                                                                                                  
(s. 24) 
 

Pojkens attityd till sin mormor är att hon är vild, eftersom hon bor i Afrika.  
 
Pojken berättar: 
Citat:  

Min mormor är alldeles vild. Hon har ett hus i Afrika. Där bor hon, i en by 
vid den stora floden Zambesi. 
                                                                                                                (s. 1)  

 
Aktiviteter som barn och gammal utför tillsammans är att ta hand om noshörningsungen 
och leta efter den då den sprungit iväg, samt att de äter tillsammans i mormoderns Jeep. 
 
 
Utseende 
Ingen beskrivning av mormodern förekommer i texten. Bilderna är i färg. Mormodern 
har på bilderna en hatt i kolonialstil. Håret som sticker fram under hatten är brunt. 
Hennes kropp är smal och hon har ett tufft kroppsspråk då hon står med ena handen i 
sidan på flera av bilderna. (Det kan också vara ett uttryck för ålderdom och en trött 
rygg, men då texten talar om en så pass aktiv och enligt vår tolkning, kavat mormor, så 
tror vi inte att det är fallet). Hon är safariklädd i shorts och skjorta med linne eller t-shirt 
under. På fötterna har hon grova kängor med snörning. Mormodern finns med på 
illustrationen på försättsbladet. 
 
 
Kommentarer 
Det är nära att anta att denna mormor är yngre till åren då hon lever det liv hon gör med 
eget hus och trädgård till där hon tar hand om ett vilt djur. Det sägs heller ingenting om 
att hon skulle ha någon hjälp med djuren. Hon har dessutom inte grått hår som brukar 
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vara ett tecken på hög ålder. Detta antagande om en yngre mormoder hamnar i kontrast 
till att barnbarnet verkar vara äldre, kanske i yngre tonåren. Denna tolkning är gjord 
utefter allt han tillåts göra, som att åka till Afrika ensam, sköta om en noshörning och 
vandra i skogen med kompisen utan vuxna. Detta talar i sin tur igen för att mormodern 
är yngre då föräldrarna rimligtvis inte skulle låta pojken bo ensam med en åldrig 
mormor på en gård i Afrika. 
 
 
Min modiga mormor och den dansande elefanten  
Text: Inger Jalakas 
Bild: Helena Bergendahl 
 
 
Handling 
Boken handlar om pojken Charlie som har en mormor som bor i Afrika. Man får följa 
med vad som hände då han var och hälsade på henne. Han berättar att han tillsammans 
med sin afrikanska vän Changa byggde en koja högt uppe i ett träd, varifrån de kunde se 
ut över savannen och in till byn. En dag ser de en elefant komma och trampa omkring i 
byns majsfält, vilket orsakar bekymmer för byborna. Dagen därpå möter de en panter i 
skogen. Pantern stryker också omkring husen om natten. Nästa dag då de plockar nötter 
på gården blir de överfallna av pantern och i samma veva kommer elefanten springande 
och skrämmer bort pantern. Sedan den händelsen är det ingen som ser elefanten som 
något problem. Boken berättas ur pojkens synvinkel. 
 
 
Livssituation 
Mormodern bor ensam i ett eget hus i Afrika utanför en by. Hon bär glasögon visar 
bilderna och även i texten har glasögonen en roll i berättelsen. Mormodern beskrivs leva 
ett aktivt liv i Afrika. Hon har egen trädgård och kör Jeep talar text och bild om. På en 
bild ser man mormodern sitta och läsa en tidning och på en annan försöker hon 
skrämma iväg en panter, vilket också texten berättar. Tillsammans åker pojken och 
mormodern Jeep, plockar nötter, bekantar sig med en elefant och festar berättar text och 
bild. Texten säger även att de sover tillsammans i mormors säng, då pojken är rädd för 
pantern.  
 
 
Roller 
Mormodern har en föräldraroll gentemot pojken då han är i Afrika utan föräldrar. Hon 
utgör en trygghet för pojken som får sova i hennes säng då han är rädd för pantern. Hon 
har en kavat personlighet med ett mått av övermod.  
 
Mormodern tänker skrämma iväg pantern och pojken blir rädd och tror att hon skall dö. 
Citat:  

   Mormor putsade glasögonen. Sen nickade hon bistert och  
tog upp en tjock gren från marken. Hon tänkte gå till pantern! 
- Du får inte! skrek jag. Snälla mormor! 
- Jag måste, sa mormor. Den står mellan oss och huset.  
Stanna här och var tyst. 
                                                                                        (s. 18) 
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Senare i samma situation. 
Citat:  

Den visade sina vassa tänder och väste hotfullt. Mormor väste tillbaka,  
men det lät inte alls lika hemskt.  
   Jag ville inte titta, men kunde inte låta bli. Ibland önskar jag att min  
mormor inte var riktig så modig. 
                                                                                                   (s. 19) 

 
Citat:  

Pantern reste sig och sköt rygg. Den tänkte hoppa på henne! 
- Mormor! Akta dig! skrek jag.  
   Jag kunde inte låta bli. Jag förstod att det var ute med henne.  
Inte ens en vild mormor har någon chans mot en panter. 
                                                                                         (s. 20) 

 
 
 
Utseende 
Bilderna är i färg. Mormodern bär en hatt i kolonialstil. Håret som sticker fram under 
hatten är brunt. På en bild har hon ingen hatt, varpå man ser att håret är kortklippt och 
spretigt. Kroppsspråket uttrycker att hon är bestämd då hon på flera bilder står med 
handen i ena sidan. (Det kan också vara ett uttryck för ålderdom och en trött rygg, men 
då texten talar om en så pass aktiv och kavat mormor så tror vi inte att det är fallet). Hon 
är safariklädd i shorts, skjorta med linne eller t-shirt under visar bilderna. På fötterna har 
hon grova kängor med snörning.  
 
 
Kommentarer 
Boken får oss att fundera över om den verkligen vill återge en realistisk bild av 
mormodern. Hennes övermod kan tolkas som tecken på dåligt omdöme och bristande 
självkännedom. Det kan i sin tur visa på de psykologiska förändringar som kan komma 
med ålderdom. 
 
 
Prinsessan Tilda  
Text: Cecilia Davidsson 
Bild: Helena Davidsson Neppelberg. 
 
 
Handling 
Tilda skall bo hos farmor och farfar då hennes föräldrar har åkt utomlands. Då hon 
kommer hem till farmor och farfar får hon ett stort paket som innehåller en 
prinsessliknande klänning. Hon får också äta prinsessbakelser tills hon får ont i magen. 
Farmor och farfar är jättesnälla och vill att Tilda skall vara glad. Nästa dag försöker hon 
hitta på någonting att göra. Efter att ha ätit pannkakor med sylt och grädde leker hon 
med farmors porslinsdjur, äter glass och är ute i trädgården med farfar. Då farmor har 
somnat lurar hon med farfar ut i skogen och tittar på djur och natur. Där fastnar hon med 
sin klänning i en gren. Boken är skriven ur flickan Tildas synvinkel. 
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Livssituation 
Farföräldrarna bor i ett stort hus säger text och bild. De är friska, men farmodern blir lätt 
trött och måste vila framkommer av text och bild. Farfar har glasögon då han skall se 
små myror. Farmodern lagar maten enligt text och bild och farfadern sköter rosorna i 
trädgården berättar texten. Tillsammans med Tilda läser farfadern saga, går ut i 
trädgården och vandrar i skogen visar både text och bild.  
 
 
Roller 
Farföräldrarna är föräldrasubstitut då Tildas föräldrar är bortresta. De har samtidigt en 
mer vänskaplig attityd då de skämmer bort Tilda på ett sådant sätt som föräldrar inte gör 
till vardags. De gör allt för att Tilda skall trivas och vara glad.  
 
Tilda äter bakelse. 
Citat: 

- Är det gott? vill farmor veta. 
Tilda nickar.  
- Är du glad? frågar farfar. 
Tilda  
nickar igen. 
                                       (s. 4) 

 
Farmoderns personlighet beskrivs som gammalmodig och bakåtsträvande då hon inte 
vill att Tilda skall ut i skogen eller klättra. Hon tycker istället att hon skall leka med 
porslinsdjur som hon själv lekte med då hon var liten.  
 
Farmor om sina porslinsdjur: 
Citat: 

- Jag äskade mina små djur! 
säger farmor. 
Tilda tycker att djuren är söta,  
men inte så roliga. 
Hon har lekt med dem många  
gånger förut. 
                                        (s. 7) 
 

Av personligheterna går det även att utläsa att farföräldrarna lätt blir oroade för Tilda, i 
synnerhet farmodern då hon inte vill att Tilda skall vara ute i skogen:  
 
Tilda vill gå ut i skogen 
Citat: 

- Nej! säger farmor förskräckt. Skogen är farlig för små prinsessor. 
Man kan gå vilse och inte hitta hem igen. Man kan bli biten av en orm! 
- Då vill jag klättra upp på taket,  
säger Tilda. 
 
 
- Klättra? Sådant skall väl inte små 
flickor ägna sig åt, säger farmor. 
                                              (s. 6-7) 
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Tildas attityd till sina farföräldrar är att de är ”snällast i världen”. Hon gör därför saker 
för att de skall vara glada.  
 
Tildas attityd till att leka med farmoderns gamla porslinsdjur. 
Citat: 

Tilda leker en stund med djuren, för att göra farmor glad. 
                                                                                   (s. 8) 
 

Farmors ängsliga personlighet gör att farfadern och Tilda inte vill oroa henne i onödan 
genom att stanna för länge i skogen 
 
Farfar kommer på att de varit i skogen för länge. 
Citat: 

Tilda och farfar skyndar sig hemåt. De hinner inte titta på myror 
och andra smådjur, de hinner inte plocka bär och klappa stenar. 
De tänker bara på vad farmor ska säga. 
                                                                                              (s. 21) 

 
 
Utseende 
Ingen beskrivning av farföräldrarnas utseende förekommer i texten. Bilderna är i färg. 
Farmor och farfar är gråhåriga. Båda ser snälla och glada ut förutom på de bilder som 
visar att de är oroliga för Tilda. Farfadern har rund kropp och farmodern är smal med 
böjd kroppshållning. Klädseln på dem båda är tidlöst traditionell. Farfar har byxor och 
tröja. Farmor har rutig kjol och tröja. Hon bär förkläde då hon serverar mat. Då de är 
utomhus har farfar jacka och gubbkeps och farmor har kappa, halsduk och mössa.  
 
 
Kommentarer 
Denna bok beskriver farmodern och farfadern som mycket omsorgsfulla och nästan 
ängsliga i relationen till flickan. Det framgår tydligt en bakåtsträvande attityd genom 
farmoderns föreställningar om vad en flicka skall göra och inte göra. Att farföräldrarna 
vill att Tilda ska vara en liten prinsessa kan även det tolkas som att de har ett 
gammalmodigt synsätt på hur flickor skall se ut. På bilderna har Tilda också en 
prinsesskrona på huvudet. 
 
 
Värsta Julen Hetty  
Text och Bild: Martina Bigert och Maria Kindblom 
 
 
Handling 
Hetty är en skolflicka som bor på Östermalm i Stockholm. Hon tycker att sina föräldrar 
är tråkiga och att de arbetar mycket. Då hennes mamma skall på ”jobbresa” skickar hon 
efter Hettys mormor från New York för att ordna med julstämning i hemmet. 
Mormodern, Ingrid är en världsberömd konstnärinna och hennes sätt att vara och leva 
skiljer sig från Hettys liv på Östermalm. Hon drar med Hetty och hennes kompis på en 
rad upptåg som skildrar olikheten mellan mormoderns värld och Hettys värld. 
Mormodern kommer efter ett besök i skolan att medverka i klassens julspel. Boken är 
skriven ur flickan Hettys synvinkel. 
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Livssituation 
Mormodern bor i New York och är gift med en kille som har rastaflätor och som bor i 
Spanien säger texten. Hon framställs som frisk då hon är mycket aktiv och kreativ. Hon 
använder glasögon vid särskilda tillfällen berättar texten. Hon är den som tar initiativ till 
aktiviteter. Mormodern spelar bongotrumma och kör bil. Tillsammans är barn och 
gammal med i julspel, går och handlar, umgås med hemlösa, julpyntar, är till 
veterinären och spelar instrument tillsammans. Boken berättas ur barnets synvinkel, 
samt ur en tredje persons synvinkel. 
 
 
Roller 
Mormodern har tillkallats för att ta hand om hemmet och ordna julstämningen då 
mamman är bortrest. Hon är mer en kompis till Hetty än ett substitut för mamman. Hon 
har rollen som initiativtagare och som ”den erfarna”.  
 
Mormoderns personlighet framställs som ungdomlig, med en ung människas drivkraft.  
 
Hetty har hört modern och fadern diskutera. 
Citat: 

Hon har hört hur mamma och pappa har sagt till varan- 
dra, att Göran inte orkade med mormor på heltid eftersom hon 
är så intensiv. Det var därför han sökte tjänsten utomlands. 
                                                                                          (s. 15) 

 
Mormodern har ett barns tänkande kring orättvisor och moral, vilket gör att hon inte 
tänker längre än att få folk dit hon vill. Hon verkar inte se konsekvenserna och det 
ojusta i sitt handlande. 
 
Mormodern lockar hemlösa med mat och pengar för att få dem att delta i ett luciatåg till Hettys pappas 
arbetsplats, banken. 
Citat: 

- Ska ni vara med och lussa i morgon kväll? säger mormor 
och lockar med en brakmåltid efteråt. Två sånger är allt ni be- 
höver sjunga.  
- Får man stålar också? undrar Tippe Tiger? 
- Ja, vi ska till en bank så nog finns det pengar alltid. Mormor 
skrattar. 
                                                                                     (s. 57) 

                                                           
För Hetty förklarar mormodern sina avsikter med luciatåget. 
Citat: 

   Vad håller mormor på med? tänker Hetty. Och vad har de 
här knasiga och läskiga människorna med luciatåget att göra? 
När hon frågar, säger mormor att hon tycker det är viktigt att 
olika världar möts. Både för de hemlösa som får se hur folk på 
bank har det, och för pappas kollegor som kanske får sig en ex- 
tra tankeställare så här innan jul. 
                                                                                          (s. 57) 
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Mormodern har ett fantasiland med sina konstnärsvänner. De kallar landet ”Banana 
Country” och där är mormodern drottning. Hon gillar bananer och allt som är gult. 
Mormodern kan bete sig barnsligt, men hävdar en vuxenroll genom sina moraliska 
principer. 
 
 
Hetty frågar mormodern vad hon önskar sig i julklapp och hon svarar: 
Citat: 

- Att alla människor på jorden ska få varsin banan i magen, 
svarar mormor trumpet. 
                                                                                    (s. 68) 

 
Mormodern talar sig till att få spela tomten på NK-varuhuset och ger Hetty och hennes kompis varsin 
500-lapp att köpa bananer för som hon sedan delar ut till barn. 
Citat: 

- Jag vill ha en laserpickadoll med flames på, säger en liten 
pojke med spindelmannen-mössa och overall.  
- Tyvärr, i år är det bananer som gäller. Se till att era föräld- 
rar skänker pengar till behövande istället för att köpa en massa 
onödiga leksaker, säger mormor och sträcker fram en frukt till  
pojken. 
                                                                                    (s. 70-72) 
 

Hettys pappa tycker att mormodern är beskäftig ibland och Hetty frågar sin mamma vad det betyder. 
Citat: 

Det betyder att mormor själv tycker att hon är en så bra och fin människa, 
men att pappa stör sig lite på henne. 
                                                                                                           (s. 21) 

 
I ett kapitel i boken ringer det från veterinären som talar om att operationen av Hettys marsvin gått bra. 
Pappan och Hetty väcker mormodern för att meddela den goda nyheten varpå mormodern reagerar på sitt 
personliga sätt. 
Citat: 

- Oh yea! utbrister mormor och ställer sig upp i sängen och 
dansar så att hennes vita nattlinne med gula bananer på fladdrar  
kring benen.  
                                                                                           (s. 43) 
 

Pappans attityd till mormodern är att hon är knasig och hon tycker likadant om honom. 
De har helt skilda synsätt om hur saker och ting skall vara.  
 
Pappan har målat och ställt in vackra vaser av Stig Lindberg i mormoderns rum, men hon plockar undan 
vaserna. 
Citat:  

- Jag är ledsen om jag verkar missbelåten, men ni har en för- 
måga att få allt här hemma att se ut som en operationssal. Det 
var ju så vitt och kalt, att jag trodde kirurgen skulle komma när 
som helst och skära i mig. 
                                                                                          (s. 37) 
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Senare har mormodern haft sönder en av pappans vaser och han beklagar sig. 
Citat: 

- Tänk att jag glömde plocka undan sakerna i gästrummet.  
Det är ju som att ha en tvååring hemma igen, hör Hetty ho- 
nom säga till sig själv. 
                                                                                   (s. 38) 
 

Hettys attityd till mormodern är tudelad. Samtidigt som hon hänger med på hennes 
upptåg händer det att hon skäms för mormodern då hon är för sprallig. 
 
Mormodern är med till skolan och slänger sig ner i julkrubban. 
Citat: 

   Hetty skäms så att hon vill sjunka genom golvet. En gammal 
tant som Jesusbarnet, nej nu går det för långt!  
                                                                                          (s. 26) 

 
 
Utseende 
Bilderna är i färg. Mormoderns hår är grått och med pageliknande frisyr. Bilderna är 
naivistiska och inga rynkor syns. Hon ser inte gammal ut. Hennes ansikte beskrivs som 
runt i texten och där även kroppsformen beskrivs som stor. Klädseln beskrivs i både text 
och bild som färgstark. På omslaget syns mormodern med en krona på huvudet och en 
blå overall på sig. 
 
 
Mormodern och Hetty ses för fösta gången på mormoderns besök i Sverige. 
Citat: 

   Just som hon säger det kommer mormor. Hon står i dörren 
med sitt glada runda ansikte med en gul krona på huvudet. 
                                                                                       (s. 24) 

 
 
Kommentarer 
Den här boken lyfter fram mormoderns personlighet och talar emot den traditionella 
bilden av en mormoder. Att hon är gammal visar sig då Hetty vid flera tillfällen 
konstaterar att hon beter sig opassande för att vara en gammal mormor. Trots det, har 
hon en vuxenroll, då det är hon som drar med barnen på sina upptåg och är den som 
säger åt dem vad de skall göra.  
 
 
Matte och myran Farbror Granbom slår till 
Text: Bengt Ingelstam 
Bild: Lisen Adbåge 
 
 
Handling 
Boken handlar om Matte och Myran som bor på en liten ort i Norrland. Matte är vän 
med Myran trots att hon är yngre och är en invandrartjej. I samma område som Matte 
bor farbror Granbom. Barnen känner väl till honom och han brukar tala med de andra 
pensionärerna utanför Konsum. De diskuterar pensioner, hemtjänst och rädsla för att 
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hamna på ålderdomshemmet. En dag hamnar farbror Granbom i dispyt med en annan 
farbror och det hela slutar med att Granbom kör på den andra farbrodern med sin 
rollator så att denne faller i marken. Efteråt flyr farbror Granbom till en övergiven 
arbetsstuga utmed tågrälsen. Barnen som var med och såg händelsen får nys om var han 
gömmer sig. De smiter från skolan för att ge honom mat som de tagit i 
skolbespisningen. I stugan får barnen höra en del av farbror Granboms livshistoria, att 
han suttit i fängelse för att ha försökt sabotera nazisternas transporter genom landet och 
varför han är arg på farbrodern som han mejade ner med sin rollator. Boken har många 
bottnar och är en spegling av dagens svenska samhälle. Den ger en bild av hur det är att 
leva på en liten ort i Norrland, familjeliv, barns och vuxnas tankar, vänskap mellan 
svenska barn och invandrar barn, rasism, skolsituationen och hur det är att vara gammal 
och leva med minnen från andra världskriget. Boken är skriven ur barnens perspektiv. 
 
 
Livssituation 
Farbror Granbom bor ensam i en lägenhet. Han är 80 år. Han är frisk, men går med 
rollator och får hemhjälp. Även bilder och beskrivningar på andra äldre människor 
förekommer i boken, och dessa har käpp och rollator. Granbom är aktiv i den 
bemärkelsen att han gör sådant som faller honom in utan hinder. Aktiviteter som 
Granbom gör i boken är att tala med andra pensionärer, tala med barn, köra ner en 
annan farbror med rollatorn och fly till en övergiven stuga vid tågspåret. Tillsammans 
diskuterar och äter de unga och gamla. Texten säger att de gamla bara får mat och kaffe 
hela tiden på äldreboendet, och en bild visar gamla som sitter och fikar. 
 
 
Roller 
Granbom och barnen känner varandra. Han bor i samma port till samma hyreshus som 
några av barnen och är allmänt känd i det lilla samhället. Granbom har en lite aggressiv 
personlighet som är präglad av att han har levt ett hårt liv. I hans förflutna under andra 
världskriget har han varit med om att sabotageförsök, flytt och bott i skogen, samt suttit 
i fängelse. Attityderna till farbror Granbom och de andra äldre är blandade. En del talar 
om dem som en belastning, medan barnen tycker om dem.  
 
Bokens beskrivning av Granbom och de andra gamlingarna. 
Citat:  

På nedre botten i Pålinas portgång 
bor farbror Granbom. Han är 
gammal och ensam. Men varje dag 
går han ut med sin rullator. Han går 
ner till Konsum. Där står han och tjatar 
med de andra gamlingarna. Mest tjatar de  
om att hemtjänsten kommer så sällan och 
hjälper dem. 

                                                           (s. 49) 
              
De äldres egna attityder till att vara gammal kommer fram då de diskuterar skatter, 
hemtjänst och äldreboende. En del är missnöjda med sin situation och de är rädda för att 
hamna på vårdhem. Då är det liksom ”kört” för dem. 
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Myran och hennes kompisar pratar med farbror Granbom framför Konsum.  
Citat: 

- Hej, farbror Granbom. 
- Hej på er, små konsumbananer. 
- Varför heter du pangsjonär? frågar 
Myran. Skjuter dom på gamla? 
- Nähähähä…, skrockar farbror 
Granbom. Så långt har det inte gått. Vi dör 
snart ändå. 
                                                          (s. 50) 

 
En annan gubbe vill vara med och prata med Granbom och småflickorna. 
Citat: 

- Hördu Granbom, vet du varför vi får 
så lite pension och varför dom måste spara 
på sjukvården.  
- Jag pratar med barnen nu, säger  
Granbom.  
   Men gubben bryr sig inte om barnen. 
Han går närmare Granbom och höjer 
rösten: 
- Det är för att alla våra skattepengar går 
till invandrarna. 
                                                       (s. 51) 

 
Farbror Granbom återvänder till samhället efter att ha flytt till skogs. 
Citat: 

-Ska jag inte på ålderdomshemmet? 
undrar han.  
-Ånej, så lätt går det inte. Det är många 
som vill komma dit och bo. Du får allt 
stanna i din lägenhet. 
                                                  (s. 100) 

 
 
Utseende 
Inga beskrivningar utav farbror Granboms utseende finns i texten, förutom en 
metaforisk beskrivning av hur barnen uppfattar att han ser ut. 
  
Granbom talar med barnen om att gå i ide som en björn på vintern, varpå han frågar om de tycker att han 
ser ut som en björn. 
Citat: 

   Barnen tycker att farbror Granbom är 
den som minst ser ut som en björn av alla 
människor. Mer som en höna med fjädrarna 
avskavda på halsen. 
                                                           (s. 78) 
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Utseende 
Bilderna är svartvita teckningar. Farbror Granbom tecknas med gubbkeps på huvudet 
med lite tunt och fjunigt hår som sticker ut. Inga rynkor i ansiktet syns på bilderna. 
Kroppshållningen är böjd. På teckningarna är han klädd i en högknäppt kofta, byxor och 
skor. Det förekommer även en teckning av andra äldre människor där man ser en farbror 
som har tunt hår och få tänder. På sig har han tröja, byxor, tofflor och håller i en käpp. 
En äldre kvinna har knut i håret, glasögon, scarves, tröja, kjol och skor. Bredvid henne 
står även en rollator. Av mannen som Granbom mejar ner med sin rollator ser man bara 
byxor och skorna samt hans käpp. Samma delar av mannen syns på bokomslaget samt 
halva Granbom som flyr iväg från platser. Hans huvud är inte med och bara ett halvt 
hjul av hans rollator syns. På omslaget finns också en äldre dam som har glasögon, 
basker, halsduk och kappa på sig.  
 
 
Kommentarer 
Denna bok belyser många aktuella ämnen i dagens samhälle. Berättelsen om farbror 
Granbom utgör endast en del av bokens totala innehåll. Lite märkligt tycker vi är att 
man valt att inte någon av de äldres ansikten får synas på omslagsbilden.  
 
 
6.1 Summering av analys 
 
I böckerna fann vi att de flesta äldre levde ensamma i eget boende. Ingen hade några 
större fysiska hinder för att göra sådant de ville, men flera hjälpmedel beskrevs. Dessa 
var rollatorer, glasögon, hörapparater, käppar och rullstolar. Vanliga aktiviteter som 
barn och gammal gjorde tillsammans var att spela kort, äta och vara på äventyr. I sin 
ensamhet utförde den äldre bl.a. trädgårdsarbete, handarbete och matlagning. De flesta 
äldre i böckerna var föräldrasubstitut eller grannar till barnen. De äldres personlighet 
varierade i hög grad. En del var mycket excentriska medan andra hade en mer 
traditionell äldreroll där personligheten var mer lugn och omsorgsfull. Attityden till de 
äldre var för det mesta god och välvillig från barnens sida, medan man från vuxna i 
enstaka fall kunde finna en mer oförstående inställning. Utseendeskildringarna visade 
ofta på grått hår, böjd kroppshållning och glasögon. Klädseln var i de flesta fall 
traditionell, men även mer spektakulär utstyrsel förekom. 
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7. Diskussion 
 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur äldre människor framställs i text och 
bild i ett urval av skönlitteratur utgiven mellan 2003-2006, rekommenderad för barn i 
åldrarna upp till 10 år. För att få fram flera aspekter av bilden av den äldre människan i 
barnböckerna har vi utarbetat 3 stycken underfrågor.  
Hur gestaltas äldre människor i barnlitteraturen? 

- Hur skildras de äldres livssituation? 
- Vilken eller vilka roller framställs den äldre människan ha? 
- Hur skildras den äldres utseende? 

 
Den snabba förändringen i samhället gör att det på många områden inte alls ser ut som 
det gjorde bara för några årtionden sedan gällande bland annat familjekonstellationer. 
Fler barn har kvar sina mor- och farföräldrar i livet. Medellivslängden är högre idag än 
den någonsin har varit, vilket bidrar till andelen fler äldre människor i samhället. 
Samtidigt cirkulerar det många stereotypa bilder av äldre människor, enligt litteraturen 
som vi har behandlat. Stereotyper och mytbilder är en allmän uppfattning om t.ex. en 
viss social grupp. Dessa är inte alltid medvetandegjorda och vi ärver dem oftast som 
mycket unga. Med den höga förekomsten av äldre i samhället tycker vi att man borde 
har större insikter i den äldres livssituation vilket rimligtvis borde påverka 
attitydbildningen till dem i en positiv riktning. Tornstam i Odén (1993) skriver om 
projektet Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden och hänvisar till en undersökning 
om hur personer i olika åldrar föreställer sig den äldres situation. Det visade att de 
problem som undersökningspersonerna tillskrev den äldre var inte desamma som de 
äldre tillskrev sig själva. Det var mestadels unga personer som hade denna sneda bild. 
Undersökningen visade även att ju högre utbildning personerna hade, desto mindre 
insikt hade de i de äldres förhållanden. Detta kanske kan bero på att ansvaret för de 
äldre idag har överlåtits till myndigheter. Man funderar inte längre på vem som skall ta 
hand om äldre släktingar eller bekanta i framtiden. Tornstam menar att attityder till de 
äldre är ett område som hamnar mellan samhällsnivån och den socialpsykologiska 
nivån, då grunden till attityderna mestadels hänger samman med förhållanden på 
samhällsnivån. Det finns även ett ”eländesperspektiv” kring de äldre i samhället som 
Odén (1993) menar beror på att samhället är prestationsorienterat och effektivitet och 
självständighet skattas högt. Idag ser man att de äldre som vill bo kvar i sina hem får 
göra det med hjälp av hemhjälp eller andra hjälpmedel. Statistik från Socialstyrelsen 
över 2006 visar att personer som beviljats hemtjänst ökat, jämfört med 2002 
(Socialstyrelsen: Ny statistik om äldreomsorgen 2006). 
 
I böckerna som ingick i undersökningen visar analysen på en varierad livssituation för 
de äldre. Gällande boendet så levde övervägande många av de äldre i eget hem. Samma 
sak har tidigare forskning visat, bland annat Odoms (1992). Att många av de äldre 
föreföll leva ensamma kanske kan tolkas som en spegling av verkliga förhållanden, dvs. 
att vid hög ålder är det vanligt att en make eller maka gått bort. Likaså kan den 
övervägande andelen äldre kvinnor i böckerna tolkas vara en bild av verkliga 
förhållanden, då det finns fler kvinnor än män i åldern 60 år och över. Vi anser dock att 
hög ålder eller bara för att man är änka eller änkling, inte behöver innebära att 
ensamhet. Flera av de äldre i böckerna verkade vara socialt isolerade från andra vuxna.  
Kanske är det en mytbild som lever kvar genom det så kallade ”eländesperspektivet”, 
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där man betraktar de äldre som ensamma, isolerade, hjälplösa och hjälpbehövande. Det 
fanns dock undantag från denna mytbild som rent av beskrev att den äldre hade en 
större bekantskapkrets, som t.ex. i boken Värsta Julen Hetty av Martina Bigert. I denna 
bok har mormodern skapat ett fantasiland tillsammans med sina konstnärsvänner. I 
samma bok finner vi även spår av vårt moderna samhälle beträffande 
levnadsförhållanden för makar. Mormodern är gift, men bor inte tillsammans med sin 
make. Hon har sitt hem i New York, medan han bor i Bilbao i Spanien. Det vittnar om 
att man vill ge barn bilden av att de traditionella familjekonstellationerna och 
familjemönstren inte behöver gälla för de äldre. Även i böckerna om Min modiga 
mormor av Inger Jalakas finner vi en mer sällsynt mormoder som har sitt hem i Afrika. I 
denna bok finns också beskrivningar av ett rikt socialt liv med gemenskap och där alla i 
byn ser ut att känna varandra. Till skillnad från Barnums undersökning (1977) där man i 
bilderna fann att de äldre i böckerna hade en låg frekvens av deltagande i sociala 
sammanhang, upplevde vi att böckerna i vår undersökning går ut med en bild av den 
äldre som gärna deltar i sociala aktiviteter om någon aktiverar dem. Det var endast en 
huvudkaraktär i en bok som bodde på vårdhem, det var Greta i boken När vi sa farväl 
till Niklas av Anna Lyrevik. I Odoms undersökning fann man ingen som bodde på 
vårdhem. Detta kan bero på att undersökningen gjordes på äldre böcker, men det kan 
också förklaras med berättartekniska orsaker, då personer på vårdhem förväntas vara 
mer sjuka och passiva. Karaktären i vår undersökning som bodde på vårdhem tog sig 
därifrån och i och med det började äventyret. Hon beskrevs vara ny på vårdhemmet 
efter att hennes make hade gått bort. Hennes situation innan hon kom dit sägs det 
ingenting om, men man kan tolka det som att hon tidigare tillsammans med maken 
bodde i eget boende. Att hon hamnade på vårdhem talar för att hon inte kunde ta hand 
om sig själv eller att hon på grund av makens bortgång blev förvirrad och passiv att hon 
därför måste tas om hand. Eftersom vi lever längre idag än för bara ett halvt sekel sedan, 
är situationen för många äldre par idag, att en eller båda blir sjuka, antingen mentalt 
eller kroppsligt. Statistik från 2006 visade att 98 600 äldre bor permanent i särskilda 
boendeformer (Socialstyrelsen : Ny statistik om äldreomsorgen 2006).  I boken Matte 
och Myran- Farbror Granbom slår till av Bengt Ingelstam uttryckte farbror Granbom 
en rädsla för att hamna på vårdhem, medan representanten från hemtjänsten såg det som 
något positivt, ett privilegium, att få bo på vårdhem. I Bloms undersökning fann han i 
böckerna från 1950-talet att de äldre uttryckte rädsla för att hamna på ålderdomshem. 
Vårdhemmen eller ålderdomshemmen såg annorlunda ut på 50-talet och attityden till 
dem var troligen sämre. Dagens vårdhem är mer hemtrevliga och mindre 
institutionsliknande. Vi tror därför att många äldre rent av kan känna trygghet i att få 
komma till ett vårdhem. I Matte och Myran- farbror Granbom slår till beskrevs också 
hur de äldre diskuterade hemtjänsten och ansåg att de kom för sällan. Vi tolkar äldres tal 
om bristande hemtjänst mer som ett uttryck för att de äldre saknar social kontakt och 
tillsyn, snarare än den praktiska hjälpen med städning mm. Enligt socialstyrelsens 
statistik från 2006 hade 140 300 hemtjänst av dem som bodde i ordinärt boende 
(Socialstyrelsens hemsida). 
   Vissa omständigheter i böckerna, som t.ex. varför den äldre var ensam och ”tog hand 
om” barnet framgick inte alltid och därför har inte livssituationen kunnat tolkas annat än 
utifrån den specifika situation som boken kretsar kring.  
 
Böckerna i undersökningen visade att hälsotillståndet hos de äldre var god. De hade 
inga hinder att röra sig utom i en bok, Kastanjekungen av Anna Walfridson, där tanten 
Agata går med rollator och inte kommer ut så mycket på grund av att hennes ben ”inte 
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vill längre”. Att andelen äldre i böckerna inte hade några större funktionshinder kan 
givetvis bero på att böckerna i undersökningen vände sig till den allra yngsta gruppen 
av barn. I barnböcker utgör ofta handlingen ett sökande (Nikolajeva 2000, s. 76), och 
det kräver någon form av aktivitet. Det blir kanske svårare att skapa detta om den äldre 
inte kan röra sig. Dessutom är huvudpersonen i en barnbok oftast ett barn, som kräver 
en bikaraktär som kan ”hänga med”. Det visar boken När vi sa farväl till Niklas, där 
tanten Greta satt i rullstol, men vid flera tillfällen under handlingens gång var utan den. 
I denna bok, liksom i boken Matte och Myran- farbror Granbom slår till uppstår 
sökandet eller äventyret av att man låter handlingen föras vidare av att den äldre berättar 
om sitt tidigare liv och äventyr.  
   Trots att inga större fysiska hinder beskrevs i böckerna, förekom en del hjälpmedel. 
Dessa var förutom rollatorer, käppar, hörapparater, löständer och glasögon. Odoms 
studie visade också på en förekomst av käppar och rullstolar. Dessa är också de 
hjälpmedel som barnen i SOU 1997:147 hade erfarit i kontakt med äldre eller 
förknippade med gamla människor. Endast i ett fall nämns medicin i böckerna, men det 
framgår inte vad för slags medicin och mot vilka åkommor den tas. Likaså namngavs få 
hälsoproblem i böckerna. I När vi sa farväl till Niklas kan man utläsa att Greta har 
inkontinensbesvär, men den åkomman namnges inte. I övrigt förekom virrighet, svaga 
ben, hörapparater och glasögon som vittnar om dålig hörsel och syn. I Janellis studie 
(1998) förekom en mängd olika hälsoproblem hos de äldre mor- och farföräldrarna. 
Hennes urval av barnböcker var dock betydligt större än vårt. Sammanfattningsvis kan 
vi konstatera att böckerna i vår undersökning ger bilden av mycket hälsosamma äldre 
personer.   
 
Aktiviteter som de äldre själva utförde i böckerna var i många fall aktiviteter som 
utfördes i hemmet. Även om detta inte alltid framgick av texten eller hade med 
handlingen att göra, fann vi det intressant att se efter vad man föreställer sig att den 
äldre människan sysslar med. I böckerna var dessa: matlagning, bakning, handarbete, 
kortspel, mata fåglar och sköta om trädgården.  
  Aktiviteter som barn och gammal gjorde tillsammans i böckerna var bland annat spela 
kort, pyssla i trädgården, åka till Gröna Lund, äta tillsammans, åka till stan och att titta 
på fåglar. Liknande aktiviteter framkom i SOU 1997:147 där vanliga aktiviteter som 
barn och äldre gjorde tillsammans bland annat var: att städa, handla, se på TV, pyssla i 
trädgården och gå på stan´. Vi får härav anta att böckerna beskriver en verklighetsnära 
framställning av de aktiviteter som barn och gamla gör tillsammans. 
   Vi fann två typer av skildringar av den äldre människan som man kan säga står i 
kontrast till varandra. Den ena skildrar den traditionella bilden av den äldre som utför 
stillsamma aktiviteter i hemmet. Denna typ av äldre fann vi ibland annat i Lilla H hälsar 
på av Anna Forslind, Prinsessan Tilda av Cecilia Davidsson och i Kastanjekungen. Den 
andra skildringen av den äldre människan slår omkull de allmänna uppfattningarna om 
äldre som eländiga och hjälplösa. I dessa böcker framställdes de äldre som mycket 
äventyrliga och orädda och de drog med barnen på en rad galna upptåg. Denna typ av 
äldre fann vi i böckerna: Värsta julen Hetty, När vi sa farväl till Niklas och i Min 
modiga mormor- böckerna. 
 
Handlingsförloppet i böckerna gick ofta ut på att barnet hade rollen som den som 
aktiverade den äldre. Det kan i sin tur tala för att den äldre enligt stereotypa mönster 
betraktas som passiv och inaktiv. Dehlin (2002) talar om vikten för den äldre människan 
att kompensera rollförluster med nya. Att hitta nya aktiviteter i enighet med vad de 
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fysiska och psykiska funktionerna tillåter är en förutsättning för ett harmoniskt åldrande 
med bibehållen livskvalitet. Han menar att det gäller att successivt ändra sina intressen. 
Vår tolkning av tanten Greta i När vi sa farväl till Niklas är att hon till en början i boken 
var förbittrad över sin situation som gammal och nyinflyttad på ett vårdhem. Dessutom 
hade hon blivit änka, var förvirrad och kunde inte ta hand om sig själv. I slutet av boken 
hade hon funnit sig till rätta i sin nya situation och roll som änka och boende på 
vårdhem. Hon uttryckligen säger att hon inte ville dö längre. Likaså tar boken Dumma 
gubbe! av Cecilia Davidsson, upp problematiken som många äldre människor kan 
hamna i till följd av rollförluster. Den äldre människan kan känna att han/hon inte 
längre har något att leva för. Det kan handla om förlust av rollen som maka/make eller 
förlust av yrkesroller som bidrar till denna känsla och/eller att man inte längre känner 
sig behövd. I boken Dumma gubbe! ordnade det sig för gubben Enok i och med att han 
fick en ny roll som husse till en kattunge som behövde omsorg.  
  Istället för att man som gammal inte skall känna sig bitter eller icke behövd, så föreslår 
Dehlin att den äldre skall dra nytta av sina erfarenheter och kunskaper och fungera som 
en slags rådgivare. Dehlin refererar till Cattell då han talar om ”crystallized 
intelligense”. ”Crystallized intelligense” står för visdom och avser den kunskap som en 
individ samlat under sitt liv. Denna kunskap avtar inte nämnvärt med åren. I några utav 
böckerna som ingick i undersökningen hade den äldre personen just rollen som den som 
besatt kunskap. Det var tanten Agata i boken Kastanjekungen, där hon kommer med 
problemlösningar som bygger på tidigare erfarenheter. Agata visar sig ha varit 
trädkramare i yngre år, och då bostadsrättsföreningen vill fälla kastanjeträdet i 
bostadsområdet, kommer hon på idén att barnen skall agera trädkramare. Spår av denna 
roll har även mormodern i böckerna om Min modiga mormor, där det är mormodern 
som vet vad som skall göras med djuren. Hon vet hur djuren beter sig och vet vad 
situationerna med djuren kräver. Tidigare forskning tar också upp den äldre som den 
erfarna och talar om en ”mentorroll” i vilken den äldre personen lär den yngre om livets 
praktiska och teoretiska delar. Detta talar Olen, Machet och Marchand (1998) om i sin 
undersökning. En annan undersökning som visar på en liknande roll hos den äldre är 
den av Hittleman och Hittleman (1996) som sammanställde teman vilka barnböcker 
läses utifrån. De fann bland andra temat ”acquiring family and general culture”. Detta 
visar på att den äldre i böckerna ofta innehar rollen som den ”erfarna”. 
 
De mest förekommande rollerna som de äldre hade i böckerna var mor- eller farförälder 
eller rollen som granne till barnet. Inom socialgerontologin anser man att varje social 
roll är knuten till ålder och olika stadier i livet. Med varje roll medföljer också 
förväntningar från andra, så kallade rollförväntningar. Rollförväntningar som var tydligt 
framträdande i böckerna var av karaktären ”så beter man sig inte i din ålder”, och det 
innebar att den äldres rollbeteende inte överensstämde med rollen som äldre. Sådana 
gick att utläsa i boken Värsta Julen Hetty, där Hettys excentriska mormor inte beter sig 
efter rollförväntningarna som hennes ålder medför. I ett fall förekom en tydlig 
åldersnorm som enligt vår tolkning var föreskriven i den ”officiella sfären”. Denna 
visade sig då tanten Greta i boken ”När vi sa farväl till Niklas”, ville åka berg- och 
dalbana, men ansågs för gammal för det. Vi fann även att vissa äldreroller medförde 
rollförväntningar på barnen. I boken Prinsessan Tilda vill farmodern och farfadern att 
Tilda ska vara klädd som en liten prinsessa och äta prinsessbakelser, samt att de hela 
tiden vill försäkra sig om att hon är glad och nöjd genom att mata henne med godsaker. 
Farföräldrarna vill så gärna spela sina roller väl som de ”goda farföräldrarna” att Tilda 
äter bara för att göra dem glada. Enligt SOU1997:147, upplevde en del av barnen att 
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umgänget med äldre ställde särskilda krav på dem. Bland annat berättade en flicka att 
hon verkligen försöker att vara snäll och trevlig då hon vistas hos farföräldrarna. I 
boken anpassade sig Tilda för att göra farmor och farfar glada och därmed minska deras 
ängslan för att hon inte skulle vara nöjd. Detta kan tolkas som att rollförväntningarna på 
den äldre om att vara omsorgsfull, i sin tur medför rollförväntningar på barnet, som i 
detta fall innebar att se ut och uppföra sig som en liten flicka (prinsessa). De låser 
varandra i sina respektive roller, vilket kanske inte är så positivt. Vi finner det ändå 
intressant att vuxna väljer att beskriva denna rollkomplikation i en bok för barn. 
    I kontrast till detta finner vi framställningarna av de mera livsbejakande mormödrarna 
som var mycket excentriska, och som förekom i några av böckerna. I de här böckerna 
hade den äldre kvinnan en delegerande roll. De var alltså den äldre som sade till barnet 
vad det skulle göra och fick med barnet på sina villkor. För det mesta förekom det en 
blandning av barn och gammal som initiativtagare i böckerna. Som vi tidigare nämnt så 
var det ofta barnet i böckerna som aktiverade den äldre. Många böcker började med att 
barnet var den som tog initiativ till kontakt eller aktivitet. Det fick de äldre aktiverade 
och glada, vilket medförde att de senare själva tog initiativ till aktiviteter, vilka barnet i 
sin tur följde med på.   
   I böckerna betydde barnens relation till mor- och farföräldrarna att dessa hade rollen 
som föräldrasubstitut. De var de vuxna som såg efter barnet då föräldrarna inte var 
närvarande. Detta speglar verkliga förhållanden som beskrevs av Gottfarb (1993) och 
även barnen i SOU1997:147. Barnen berättade att en vanlig roll som den äldre kunde ha 
var just ”mammarollen”. Även grannrollen verkar vara en viktig roll i relationen mellan 
barn och äldre, enligt ovanstående undersökning, vilket även var något som böckerna 
speglade. Vi vågar här påstå att böckerna i de flesta fall ger en mycket realistisk bild av 
den äldres roller i förhållande till barnen. Vi finner att Tornstams (2005) tre sista 
ålderskategorier finns representerade i böckerna, även om den senare var den vagast 
uttalade. 
 
De äldre, i form av mor- och farföräldrar i böckerna, hade god kontakt med sina 
barnbarn. I andra fall då det rörde sig om en grannrelation eller en vanlig 
bekantskapsrelation, hade eller utvecklades en god kontakt mellan de äldre och barnen. 
Relationerna var ömsesidiga, i vilken ung och gammal hade utbyte av varandra. Att 
umgås med familj, vänner och bekanta är något som är viktigt för den äldres välmående, 
enligt Dehlin. Vi vill här gärna tillägga att detta inte bara gäller äldre personer, utan 
människor i allmänhet, enligt egen uppfattning. Det Dehlin vill belysa är nog snarare att 
äldre personer oftare har fysiska eller psykologiska hinder för socialt umgänge och att 
det därför är viktigt med de tillfällen till kontakt med andra som uppstår. Alla böckerna 
visade just på att kontakten mellan gammal och ung blev betydelsefull för de äldre. På 
liknande sätt visade Fenwick och Morrisons undersökning (2001) på att relationerna 
mellan mor- och farföräldrarna och deras barnbarn beskrevs vara varm och positiv. 
   Relationen mellan barn och äldre kan även bygga på en nyfikenhet. Ett sådant 
förhållande visade boken Lilla H hälsar på. I boken smög lilla H på tanten och var 
uppenbarligen nyfiken på vem hon var och på vad hon gjorde. Det anmärkningsvärda i 
den här boken var att även tanten verkade vara nyfiken på lilla H och hade 
uppmärksammat hennes närvaro. I SOU1997:147 framkom att en del barn mystificerade 
äldre människor och menade att de var personer man ”smög på”. Andra barn i SOU:n 
uppgav att de aktivt sökt kontakt med äldre av ren nyfikenhet på servicehus där deras 
mamma arbetar. Även om Niki i  När vi sa farväl till Niklas, som får kontakt med tanten 
Greta, inte först hade någon vidare lust att följa med sin mamma till hennes arbete på 
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sjukhemmet, så kanske institutioner som vårdhem eller sjukhem är de enda platser där 
vissa barn får tillfälle att möta äldre människor. Detta påstående baserar vi på att många 
familjer idag är så splittrade över stora geografiska områden att det blivit vanligare att 
man mer sällan eller aldrig träffas. Om detta talade några av barnen i SOU-
undersökningen, då de nämnde släktingar utomlands som de aldrig träffat. Det är idag 
mindre vanligt att man bor många generationer tillsammans eller att man vårdar sina 
gamla i hemmet, och de äldre som bor kvar i eget hem kanske inte kommer ut särskilt 
ofta eller inte alls på grund av dålig hälsa. Endast en sådan beskrivning fanns i böckerna 
vi undersökt. Det var tanten Agata i boken Kastanjekungen, som vi tolkade inte kunde 
komma ut i den mån hon önskade. 
   Relationerna till äldre kan också vara baserad på att barnen upplever att de äldre har 
tid till att lyssna till dem och att det är de äldre som ser dem. I SOU1997:147 framkom 
att barnen ”hungrar efter vuxenkontakt”. I boken Kastanjekungen ringer pojken Adam 
sina föräldrar på deras respektive arbeten då han får veta om att kastanjeträdet skall 
fällas. Föräldrarna verkar inte ha tid att lyssna. Istället får han kontakt med Agata som 
har tid att lyssna och hjälpa honom. Vi finner återigen att böckerna visar verkliga 
förhållanden mellan barn och gamla, där släktskap eller grannskap var de vanligaste 
relationerna. 
 
Enligt Nikolajeva (2004), inriktar sig mimetiska barnboksstudier på att utröna olika 
skildringar av personligheter i böcker. Inledningsvis föreställde vi oss att böckerna för 
de yngsta i vår valda åldersgrupp inte skulle rymma några detaljerade beskrivningar av 
de äldres personligheter, då dessa böcker är mycket begränsade i text. Vi fann dock 
många skiftande personlighetsbeskrivningar som på ett enkelt sätt kan beskrivas som 
snäll, givmild, arg, vresig , excentrisk, långsam och bestämd. På liknande sätt beskriver 
Janelli i sin undersökning personligheten hos de äldre med ord som t.ex. förlåtande, 
glad, galen, och arg. Vi anser även att personligheten hos en människa till viss del går 
att läsa av utifrån de handlingar och de aktiviteter som personen utför. Ett exempel på 
det är böckerna om den ”modiga mormodern” som bor i Afrika och konfronteras med 
vilda djur. Förutom att titeln Min modiga mormor…, så är mormoderns djärvhet något 
som man kan utläsa av de handlingar hon utför. En kontrast till denna personlighet kan 
man tolka att den äldre tanten i Lilla H hälsar på har. Utifrån att hon snittar blommor i 
trädgården, matar fåglar, kokar sylt, löser korsord och spelar kort, antar man att man att 
det rör sig om en lugn och sansad personlighet som dessutom håller sig hemma.  
   Om de psykologiska förändringarna hos äldre människor talar Dehlin. Han påpekar att 
en viktig förutsättning för god livskvalitet är att ha en positiv mental attityd, vilket de 
äventyrliga och orädda mormödrarna i böckerna tycktes ha. Vidare menar Dehlin att en 
persons läggning inte förändras särskilt mycket med åren, utan de förändringar som sker 
är att egenheter med åren förstärks och blir tydligare. Det kan förklara skildringen av att 
de äldre (mormödrarna) framställdes som vilda och lite ”tokiga”. Att nämnas skall 
också att två äldre personer i böckerna var konstnärinnor. När pojken Adam kom in i 
tanten Agathas lägenhet i boken Kastanjekungen, luktade det terpentin och dukar stod 
vända mot väggen samt på stafflin och i Värsta Julen Hetty, är mormodern Ingrid 
Gibbson en känd konstnärinna, vilket berättelsen i mångt och mycket bygger på. Dessa 
två karaktärer ger en bild av två äldre kreativa människor. I kontrast till detta skriver 
Dehlin om vad Cattell kallar ”kriztallized” och ”fluid” intelligens. Som tidigare nämnts 
står ”Kriztallized intelligens” för visdom och avser den kunskap som en individ samlat 
under sitt liv. ”Fluid intellegens” däremot, står för praktisk intelligens och avser 
förmågan att lösa nya problem där inte dess lösning kan härledas till formell utbildning 
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och erfarenheter. Den praktiska intelligensen ligger nära det man kallar för kreativ 
förmåga och är den som avtar med åren. Vår egen uppfattning om detta är att då man 
blir äldre och har tid till att leva ut sin kreativitet, så kan kreativiteten öka istället för att 
minska! Samma inställning tycks även några av författarna till barnböckerna i vår 
undersökning ha. 
   Attityden till de äldre i böckerna visade ibland att den äldre ställde till det och var 
besvärlig och vrång, tex. i Värsta Julen Hetty där Hettys pappa tyckte att mormor var 
som en tvååring. Även i boken Dumma gubbe! fanns attityden till den äldre som lite 
knepig och vrång. Vi finner det svårt att avgöra om dessa beskrivningar avser att 
beskriva hög ålder eller om det mer allmänt rör sig om personlighetsbeskrivningar som 
inte är kopplade till ålder.  
 
Att se på framställningarna av den äldre människans utseende är intressant då man i 
dagens samhälle helst inte skall se gammal ut. Tornstam (2005), säger att ”vi vill alla 
vara unga, eller åtminstone se unga ut” (s. 85 ). Vilken bild av den äldre människan ger 
då barnböcker av idag? I dagens samhälle är bildspråket mycket framträdande. Bilderna 
har funktionen att både informera och påverka, samt är en viktig del i kommunikationen 
människor emellan (Kåreland 2001). Det är först och främst utifrån utseendet som vi 
bedömer åldern hos en person. Vi tillskriver ”ung” respektive ”gammal” olika särdrag. 
Som vi alla förstår, hänger det yttre ihop med det inre åldrandet och man kan på ett 
djupare plan förklara hur de hänger samman, men då skulle vi hamna utanför denna 
uppsats ämnesområde och behandla medicinska fakta. Kroppen är dock ett ämne som 
har börjat studeras inom samhällsvetenskapen. Socialgerontologer studerar den åldrande 
kroppen och hur den framställs visuellt i olika massmedier. 
   I många av de illustrationer som föreställde äldre människor hade de äldre gråaktigt 
hår vilket kanske är den vanligaste uppfattningen om håret på äldre. Med stigande ålder 
får de flesta människor grått hår (Rundgren, 1995). Att de äldre männen i böckerna 
dessutom var tunnhåriga är också vanligt förekommande vid hög ålder. Kvinnor blir 
även de tunnhårigare med åren. I boken När vi sade farväl till Niklas, beskrevs tanten 
Gretas hår som spretigt, vilket kan förklaras med att grått hår inte har samma kvalitet 
som hår som har kvar sitt färgpigment och sin ursprungliga sammansättning. I Janellis 
undersökning av mor- och farföräldrar i barnböcker var också vitt eller grått hår vanligt 
(55%) och skallighet hos mor- och farfäder förekom (33%).  
   I dagens samhälle där det inte är ”inne” med att vara gammal, finns det diverse olika 
åtgärder att ta till för att dölja eller motverka ett åldrande hår. Det görs en massa reklam 
för olika hårfärger och olika preparat som skall få håret att stanna kvar på huvudet. 
Massmedia ger oss en bild av hur vi skall se ut och vad som är eftersträvansvärt. Det är 
verkligen inte trendigt med att vara rynkig, vilket är ett annat kännetecken på åldrande 
och äldre människor. Gener och livsstil spelar in då man talar om hur snabbt vi åldras. 
Modern forskning kring åldrande som bygger på genetiska teorier som delar in 
åldrandet i programmerat och icke- programmerat åldrande. Det programmerade 
åldrandet avser att åldrandet är inbyggt i det genetiska program som styr förändringarna 
i organismen. Det icke programmerade åldrandet avser de skador och förändringarna i 
cellerna som inte är ärftliga. Det är det sistnämnda, som reklamen vill få människor att 
tro att de kan påverka genom rätt livsstil, rätt mat och egenvård.  
   Endast i en bok beskrevs rynkighet i texten. Den beskrivna personen var tanten Greta i 
boken När vi sa farväl till Niklas. Annars saknade många utav de äldre rynkor i ansiktet 
på illustrationerna. Det kan antagligen bero på de olika konstarterna som illustratörerna 
använder sig av, vilka i många böcker inte var så detaljerade. En annan förklaring är att 
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man till barn vill lyfta fram andra drag hos äldre människor, såsom den äldres 
personlighet, än sådant som inte betraktas som önskvärt i dagens samhälle. Måhända 
var det därför som de äldre inte förekom på mer än fyra av tolv omslag, trots att de hade 
framträdande roller i böckerna. (På ett omslag fanns benen på två äldre farbröder med, 
men vi räknar inte med denna bok i sammanhanget). Påsigheten i ansiktet fanns dock 
med på flera utav illustrationerna av de äldre. Stora näsor förekom i flera av 
illustrationerna, bland annat i Kastanjekungen och I min farmors hus av Barbro 
Lindgren. Våra funderingar kring illustrationerna av de äldres ansikten är att 
illustratörerna arbetar mycket med grova konturer och därför blir drag som påsighet och 
stora näsor mer framträdande än rynkor. Vi vill här påpeka att enbart en stor näsa inte är 
ett kännetecken för hög ålder, utan måste tolkas i sitt sammanhang. 
 
I böckerna framkom ålder i kronologisk mening endast i två böcker. Det var ändå 
möjligt att i många böcker kunna avgöra om den äldre var ”yngre” eller ”åldrig”, utifrån 
de aktiviteter de utför, samt från bilderna. Samhället fäster sig mycket vid kronologisk 
ålder idag, men det är viktigt att komma ihåg att äldregruppen inte är en homogen grupp 
ifråga om behov och hälsostatus. Det finns risk att många som inte känner sig gamla blir 
betraktade och behandlade som gamla. Detta framkom i boken Matte och Myran- 
farbror Granbom slår till, där farbror Granbom inte ansåg sig redo för vårdhemmet. 
Undersökningen Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden visade just på att de äldre 
inte tyckte sig ha de behov som tillskrevs dem av yngre människor. För dessa hamnar 
ålder i kontrast till deras egen självbild. Inom det som Tornstam (2005), benämner det 
interaktionistiska perspektivet, antar man att individens utseende och fysiska hälsa har 
stor betydelse för jaguppfattningen. Detta är något som konsumtionssamhället 
underblåser. Idag matas vi med bilder av ungdomliga, hälsosamma och vackra ideal. 
Media ger oss en bild av hur vi skall se ut. I böckerna avbildades flertalet äldre (utom i 
tre böcker), med kutig rygg. Om vi ser till SOU1997:147, så stämmer det ganska bra 
med barnens beskrivningar av den äldres utseende som hopsjunkna och krympna. 
Kroppsbyggnaden varierade dock mer i böckerna, då vissa var taniga och andra 
beskrevs både i bild och text som runda och stora.  
 
Kläderna som de äldre i böckerna bar kan tyckas hänga till stor del samman med 
beskrivningarna av de äldres personlighet i de fall där klädseln beskrevs i texten. Det 
kunde t.ex. handla om färgglada kläder, vid beskrivningar av en positiv och pådrivande 
attityd eller om tofflor och sjal, vid beskrivningar av en traditionell och stillsam 
karaktär. Klädseln är kanske i dag inte något som utmärker en äldre person, så det är 
intressant att de flesta illustrationerna i böckerna avbildade den äldre med traditionella 
kläder. Kvinnorna hade kjol, förkläde, blus, kofta, sjal, tofflor, hatt och basker. Männen 
bar byxor, hängslen, kavaj, skjorta, gubbkeps och hatt. Om klädseln fann Fenwick och 
Morrison i deras undersökning att mor- och farmödrarna oftare hade moderiktiga kläder 
än mor- och farfäderna.  
   I några fall kan man möjligen säga att den höga frekvensen av vissa klädattribut kunde 
tolkas som åldersrelaterade och då tänker vi på de ofta förekommande tofflorna, sjalarna 
och gubbkepsarna. Det är nog allmänt känt att många äldre människor får dålig 
cirkulation och därmed blir frusna av sig och då bär de plagg som tofflor, sjalar och 
kepsar. Kepsarna kan även de tyda på att männen blivit skalliga och av den anledningen 
lätt fryser om sina huvuden. Tofflor kan förutom att värma fötterna innebära en fördel 
om man har svårt att böja sig ner och knyta skosnören, vilket är fallet för många äldre.  
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Vår övergripande fråga var hur äldre människor gestaltas i barnlitteraturen och mer 
specifikt med avseende på livssituation, roller och utseende. På vår fråga som berörde 
hur livssituationen för de äldre i böckerna ser ut, visade undersökningen på en varierad 
beskrivning, även om de flesta var friska och levde ensamma. Böckerna beskrev en 
högre grad av psykosociala aspekter jämfört med fysiologiska beskrivningar. Frågan 
som berörde vilka roller som den äldre tillskrivs - fann vi att den vanligaste rollen var 
som föräldrasubstitut eller som granne till barnet. I få fall var den äldre en ny 
bekantskap för barnet i boken. På vår fråga om hur den äldres utseende skildras i 
böckerna visade de flesta illustrationerna på grått hår, böjd hållning och traditionell 
klädsel hos de äldre. Få beskrivningar av den äldres utseende beskrevs i text. 
Sammantaget har vi funnit att böckerna visat på en bredd i sina skildringar av de äldre 
människorna. Vi tror att det kan skapa förståelse för att gamla människor inte är någon 
art i sig, utan unga människor som blivit gamla. Biblioteket kan hjälpa till att genom 
böckerna till barn sprida en flerdimensionell bild av den äldre människan och på så sätt 
motverka fördomar som finns i samhället av de äldre. 
 
Om studiens utformning 
I utformandet av studien har vi haft Furulunds modell om litteraturens roll, som han 
delar in i tre delar: samhället i litteraturen, litteraturen i samhället och litteratursamhället 
i åtanke. Detta förklarar vi med att vi studerat samhälleliga/sociala fenomen i den 
barnlitteratur vi undersökt. Vi har också redogjort något om barnlitteraturens och andra 
mediers funktion och påverkan - både på en samhälls- och individnivå. Slutligen har vi 
försökt sätta in uppsatsen i en bok- och biblioteksram genom att sträva efter att visa 
förståelse för ämnets vida komplexitet i fråga om tvärvetenskaplig karaktär.  
 
I vår undersökning utgick vi från teorier hämtade från gerontologins indelning av 
åldrandet i fyra delar: kronologisk, biologisk, psykologisk och social ålder. Det bidrog 
till att strukturera upp annars mycket överlappande områden i analysverktyget. Det har 
också hjälpt oss att inte förbise någon väsentlig del i skildringen av de äldre 
människorna i böckerna, samt att vi därmed kunnat arbeta utifrån en holistisk syn på 
åldrande och äldre människor. 
 
Tidigare forskare har liksom vi studerat komponenter som skulle kunna delas in i 
gerontologins teori om åldrandet i fyra delar: kronologisk, biologisk, psykologisk och 
social ålder. Vi gjorde dock på förhand bedömningen att vissa komponenter som 
tidigare forskare undersökt inte skulle ha någon alls eller mycket vag genomslagskraft i 
böckerna för vår undersökning, då dessa vände sig till en så pass ung åldersgrupp. 
Några av dessa komponenter som de undersökt, men som vi uteslutit ur vår 
undersökning är social klass, ekonomisk status och utbildningsnivå. De två första 
komponenterna tror vi är lättare att spåra i äldre litteratur då klasskillnaderna var 
tydligare. I Conny Bloms undersökning Bilden av de äldre (1987), där han undersökte 
äldre barnlitteratur, framkom beskrivningar av hur ålderdomen i sig innebar att tillhöra 
en slags underklass.  I vår undersökning förekom endast en beskrivning av överklass 
och tillhörande livsstil i en utav böckerna. Det var i boken Värsta julen Hetty, som 
beskrev tillvaron för en flicka på Östermalm i Stockholm. Eftersom böckerna vi 
analyserat vänder sig till en ung publik så skattade vi utbildningsnivå som en 
svårbedömd komponent då utbildning och utbildningsnivåer inte är något som man i 
någon större utsträckning talar om med så pass unga barn. I endast ett fall fick man reda 
på vad den äldre hade haft för yrke tidigare i livet. Det var i Matte och Myran- farbror 
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Granbom slår till, som det framkom att Granbom arbetat med att växla godsvagnar. Vi 
är dessutom av uppfattningen att dessa tre komponenter inte skulle svara på vår 
övergripande frågeställning om hur äldre människor skildras i barnlitteratur. Vi tänkte 
oss att oavsett social klass, ekonomisk status och utbildningsnivå kan människor vara 
sjuka, vilket påverkar aktivitetsnivå och vilka aktiviteter man kan utföra. Vidare tänkte 
vi oss också att relationer, personligheten och attityderna till äldre och att åldras inte 
heller påverkas av dessa faktorer. Detsamma gällde för de delar av utseendet vi tänkte 
oss studera. Troligen skulle dessa komponenter haft genomslagkraft om beskrivningen 
gällt utländsk litteratur där klasstillhörighet innebär större skillnader än i Sverige. I 
efterhand har vi funderat över varför ingen av böckerna beskrev detta. Och varför ingen 
av de äldre hade annan etniskt eller kulturellt ursprung än västerländskt. Liksom den 
utländska forskningen från USA, England och Afrika, som visade på olika etniska 
grupper och nationaliteter, är även Sverige idag ett mångkulturellt samhälle. Måhända 
har barnlitteraturen med temat ”äldre människor” inte tagit fasta på detta ännu. I 
SOU1997:147 uppgav en del utav barnen att de hade äldre släktingar utomlands.  
 
Kvalitativ innehållsanalys som metod ansåg vi vara lämplig då frågeställningarna 
medförde att stora delar av vår undersökning behövdes tolkas ur böckerna, samt att 
urvalet av böcker var relativt litet. Flera tidigare forskare på området har valt att göra 
kvantitativa studier, men vi har funnit att dessa ibland fått problem med överlappande 
kategorier och att vissa delar ändå måste tolkas kvalitativt. De har dock haft ett större 
urval att arbeta med, vilket också lämpar sig mer för kvantitativa studier. 
   Sökningen i kataloger innebar att materialet i viss mån blev homogent då böckerna 
redan var kategoriserade genom ämnesord, som i studiens fall innebar att endast böcker 
där de äldre hade en framträdande roll valdes ut. Det skulle vara intressant att undersöka 
även hur äldre människor skildras då de har mindre framträdande roller. Det skulle dock 
kräva en annan form av urvalsmetod och även andra frågeställningar. Förslag på fortsatt 
forskning kring ämnet äldre människor i barnlitteraturen skulle vara att jämföra böcker 
från exempelvis 70-, 80- och 90-tal eller att göra en större undersökning på 
barnlitteratur från 2000-talet. 
 
Vi finner att alla våra frågeställningar blivit besvarade, då alla de delar vi ville analysera 
mer eller mindre gick att utläsa ur böckerna. Man kan också säga att frågeställningarnas 
karaktär innebar att även om en skildring inte framkom i en bok, så svarade det ändå på 
frågeställningen ”hur skildras…”. Vi är ändå positivt överraskade över att så många 
delar gick att analysera ur böcker för så pass unga barn. Vi är dock medvetna om att ett 
så pass litet urval av böcker som ingick i vår undersökning inte kan säga någonting om 
det totala antalet barnböcker som handlar om äldre människor och ålder/åldrande, men 
det säger ändå någonting om den samtida litteraturen med nämnda tema, som vi hade 
för avsikt att undersöka i vår uppsats. Vi anser således att den samtida barnlitteraturen 
ger en bred bild av de äldre människornas situation, med undantag av att ingen utav 
böckerna skildrade äldre människor från minoritetsgrupper, med avseende på annan 
kultur eller med annan etnicitet. Dock måste vi påpeka att invandrarbarn förekom i 
några av böckerna, vilket ändå visar på att böckerna speglar samhällsbilden av idag. 
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8. Sammanfattning 
 
I vår studie vill vi ta reda på hur den äldre människan skildras i skönlitteratur för barn. I 
inledningen ger vi en bakgrund till varför detta ämne är aktuellt. Vi konstaterar att äldre 
är den åldersgrupp som ökar mest och föreställningar och mytbilder av äldre tenderar att 
befästas av massmedierna. Dessa fördomar och mytbilder beskriver en allt större del av 
befolkningen. Liksom tidigare forskare på området har vi ett teoretiskt förhållningssätt 
som går ut på att litteraturen kan sprida värderingar och attityder och att detta särskilt 
gäller litteratur som vänder sig till barn.  
 
I bakgrundskapitlet tar vi upp olika aspekter av den äldre människan i samhället med 
avseende på stereotyper, myter och attityder kring den äldre människan, samt 
massmedias roll i attitydbildandet.  
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur äldre människor framställs i text och 
bild i ett urval av skönlitteratur utgiven mellan 2003-2006, rekommenderad för barn i 
åldrarna upp till 10 år. För att få fram flera aspekter av bilden av den äldre människan i 
barnböckerna har vi utarbetat 3 stycken underfrågor.  
Hur gestaltas äldre människor i barnlitteraturen? 

- Hur skildras de äldres livssituation? 
- Vilken eller vilka roller framställs den äldre människan ha? 
- Hur skildras den äldres utseende? 

 
I kapitlet om tidigare forskning redogör vi för olika studier som har undersökt äldre 
människor i barnlitteraturen på skilda sätt. I både svensk och utländsk forskning har 
man funnit stereotypa skildringar av äldre. Gemensamt för tidigare forskare har varit att 
de har sett litteraturen som ett viktigt medium som förmedlare av stereotyper och som 
attitydbildare kring äldre människor. Detta förhållningssätt har vi anammat i vår 
undersökning. Vi tar också upp familjekonstellationer och barns relationer och attityder 
till äldre människor. Vi finner denna information relevant för att följa med i analysen.  
 
I teorikapitlet redogör vi för de teorier vi använder oss av i utformandet av 
analysverktyget, samt i analysen. Dessa teorier är gerontologins indelning av åldrandet i 
fyra delar: kronologisk-, biologisk-, psykologisk- och social ålder. Tyngdpunkten i vår 
undersökning ligger på de psykosociala aspekterna av åldrandet, varför vi i teorikapitlet 
även tar upp rollteorier, aktivitetsteorier och det psykologiska åldrandet. Vi har även 
med en beskrivning av hur åldrandet påverkar utseendet. För att knyta analysen till 
litteratursociologi tar vi också upp teorier om barnboksforskning. 

 
Metoden vi använder oss av är en kvalitativ innehållsanalys, där vi tolkar text och bild 
utefter vårt analysverktyg som vi utformat efter teorier kring åldrande och psykosociala 
teorier kring åldrande. För att analysera bilderböcker använder vi oss av en metod 
hämtad från Maria Nikolajeva, där hon beskriver att läsandet av en bilderbok kan 
jämföras med en hermeneutisk cirkel, där man pendlar mellan helhet och detaljer och 
lägger till förståelse vart efter. Översatt till bilderböcker handlar det om pendlande 
mellan bild och text. En annan metod som vi använder oss av är även den beskriven av 
Nikolajeva och handlar om hur man analyserar litterära personer. Den går ut på att 
läsaren själv får sätta ihop bitar av information och fylla i tomrum som lämnats av 
författaren. Till undersökningen väljer vi ut de 12 senast utgivna barnböckerna hämtade 
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från databasen ELSA och Borås stadsbiblioteks katalog. Böckerna analyseras efter vårt 
analysverktyg, där vi lyfter fram skildringar av livssituation, roller/relationer och 
utseende hos de äldre människorna.  
 
Analysen visar att livssituationen för de äldre i böckerna varierade. En del av de äldre 
lever ensamma och förefaller mycket ensamma, dvs. att det inte förkommer något 
uttalat socialt liv. I några fall är livssituationen mycket svår att avgöra. I vissa böcker 
händer det mycket kring den äldre och den äldre beskrivs ha ett socialt nätverk. Vad 
beträffar aktivitetsnivån så beskriver böckerna att de äldre är passiva för att de inte har 
någonting att göra. Utöver ”livsleda” och dåliga ben, så beskriver böckerna inga 
specifika namngivna hälsotillstånd som är relaterade till ålder eller åldrande. Endast 
beskrivningar som att den gamle blir trött förekommer i några av böckerna, likaså att 
den äldre har hjälpmedel som glasögon, hörapparat, käpp, rollator och rullstol.  
Böckerna visar på olika aktiviteter som barn och gammal kan göra tillsammans. I 
många utav böckerna spelar barn och gammal kortspel tillsammans och äter 
tillsammans. I vissa böcker är de gemensamma aktiviteterna eller äventyret huvudtemat 
i boken och i andra fall antar man utifrån text och bild att gemensamma aktiviteter 
förekommer, men att det är ingenting som berör handlingen. Aktiviteter som den äldre 
utför enskilt är bland annat trädgårdsarbete, handarbete och matlagning. Ett förhållande 
mellan gammal och barn som förekommer genomgående i böckerna är att de äldre 
människorna blir pigga och glada och tar många initiativ på egen hand efter att barnen 
aktiverar dem. De äldres roll och deras förhållande till barnet i böckerna är oftast 
antingen som föräldrasubstitut eller som granne, dvs. en person i barnets närmsta 
omgivning och som barnet i någon mån känner till.  
De äldres personlighet skiftar en del, då vissa böcker beskriver en mer traditionell bild 
av den äldre människan som klok och omsorgsfull, medan i några av böckerna är den 
äldre mycket frigjord till sin person. Ett utmärkande drag för flera av böckerna är att den 
äldre går ifrån ett passivt till ett aktivt tillstånd och att det som tidigare nämnts är i 
kontakt med barnet som denna förändring sker.  
Beträffande utseendeskildringar av de äldre från text och bild är det en hög frekvent 
äldre farbröder som är skalliga i någon grad. Tanterna har ofta spretigt hår. Både tanter 
och farbröder har oftast grått hår. På få bilder syns rynkor. Många av illustrationerna 
visar den äldre människans ihopsjunkna kroppshållning. Klädseln är både traditionell i 
en tidlös mening och mera spektakulär och färgglad. Flera av tanterna har tofflor på 
fötterna och sjalar om sig. Många av både tanterna och farbröderna bär glasögon. 
 
Efter analysen gör vi en kort sammanfattning av vad vi kommit fram till och därefter 
diskuterar vi analysen tillsammans med uppsatsens övriga delar. Vi konstaterar att 
böckerna till stor del visar på verkliga förhållanden och att bilden av de äldre inte är 
entydig då böckerna visar på en bredd i sina skildringar, snarare än stereotypisering. 
Vi finner att samtida litteratur för barn med temat äldre människor bidrar till viktiga 
insikter i hur det är att åldras och hur de äldres situation kan se ut. Vi tror att 
variationerna i skildringarna av de äldre kan bidra till en positiv attityd till åldrande.  
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