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Sammanfattning 

Ida Jåfs: Vad sopas under mattan? -en analys av Sara Lövestam och Per Gustavssons 

bilderbok Under mattan (2019). Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 

15 högskolepoäng, VT 2019. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap.  

Uppsatsen analyserar Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan (2018). 

Bilderboken är skriven utifrån det idiomatiska uttrycket “att sopa något under mattan” och 

den illustrerar vad som faktiskt händer, bokstavligt talat, om vi sopar in allt möjligt under 

mattan. Syftet med analysen är att undersöka om och hur de vuxnas brister framställs samt hur 

relationen mellan barn och vuxna skildras. Uppsatsens metod utgår från bland annat Ulla 

Rhedins bilderbokskoncept. Ytterligare metoder som använts är närläsning och ikonotext samt 

analys av karaktärer. Analysen visar att föräldrarna i bilderboken brister i sin vuxenroll 

samtidigt som barnet tar mer ansvar och växer in i rollen som det kompetenta barnet. 

Relationen mellan barnet och de vuxna är spänd samt speglar den makt vuxna har över barn i 

samhället idag. De vuxnas brister blir synliga både i bild och text, där bilden vid flera 

tillfällen förstärker textens budskap.  

Under mattan har potential att användas i undervisningen med både äldre och yngre elever 

och berättelsen har flera nivåer som går att anpassa utefter elevgruppens ålder och mognad.  

Nyckelord: Sara Lövestam, Per Gustavsson, barn-och vuxenrelationen, Under mattan, det 

kompententa barnet, närläsning, ikonotext 
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1. Inledning  
I syftesbeskrivningen för årskurs 1–9 i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet tydliggör Skolverket att eleverna genom undervisningen bland annat ska få 

möjligheter att lyssna på och samtala om både skönlitteratur och andra typer av texter. Under 

centralt innehåll står det att eleverna genom undervisningen ska möta berättande texter där 

bland annat bilderböcker nämns samt även texter som illustrerar människors olika 

erfarenheter och upplevelser (Skolverket 2018, s. 258). För godtagbara kunskaper i 

läsförståelse för elever i slutet av årskurs 3 framgår det att eleven ska kunna föra enkla 

resonemang i samtal om texter. Eleven ska då kunna resonera om ett tydligt framträdande 

innehåll och kunna göra en jämförelse gentemot sina egna erfarenheter (s. 263). Följaktligen 

nämns skönlitteratur, bilderböcker samt olika typer av texter genomgående i styrdokumenten 

samt att eleverna ska möta detta i svenskundervisningen. 

Ulla Rhedin nämner i Bilderboken på väg mot en teori att det förekommer diskussioner kring 

hur en barnbok bör se ut samt vad den bör innehålla. Från 1960-talet och framåt har det 

förekommit flera olika barnböcker där kritiker ifrågasätter lämpligheten i att låta barn läsa 

dessa böcker. Frågor kring om barnen blir rädda för figurerna eller om barnen klarar av att 

höra om en mamma som bestraffar sin son samt om barnen ens förstår vad som händer i 

böckerna lyfts fram. Rhedin menar att bilderböcker befinner sig i en utveckling där de 

utmanar vuxenvärlden på olika sätt. Vidare påpekar Rhedin att modernare bilderböcker intar 

mer och mer en problematisk relation till de vuxna samt att innehållet blir mer existentiellt 

och speglar barndomen på ett helt nytt och ibland även oroväckande sätt. De böcker som 

anses mer lämpliga för barn tillhör istället de mer traditionella berättelserna som främst 

bygger på folksagor (Rhedin 2001, s. 11–13). 

Kristina Hermansson påpekar i sin artikel Inkompetenta vuxna och kompetenta barn att det är 

få svenska författare som har skrivit barnböcker, och då främst bilderböcker, där vuxnas 

tillkortakommanden framträder (Hermansson 2014, s. 21). Boken Under mattan av Sara 

Lövestam, illustrerad av Per Gustavsson, tar upp vad som kan hända, rent bokstavligt, om 

vuxna istället för att prata om saker och ting sopar dessa under mattan (Lövestam och 

Gustavsson 2018). Innan Lövestam blev författare på heltid jobbade hon som lärare i svenska 

för invandrare. Hennes debutroman publicerades 2009 och efter det har hon skrivit flera 

romaner och även grammatikböcker. Hennes första ungdomsbok utgavs 2015 och 2018 gavs 

hennes första bilderbok, Under mattan, ut (Lilla Piratförlaget, 2015). Per Gustavsson har 
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studerat på Högskolan för design och konsthantverk och fick sin Master of Fine arts titel 

1990. Han jobbar som frilansande illustratör sedan dess. 1995 kom hans första bok ut, men 

han är mest känd för boken Så gör prinsessor, som kom ut 2003. Boken har blivit den första i 

en serie om sex böcker (Lilla Piratförlaget, 2013). 

Maria Nikolajeva beskriver, i boken Barnbokens byggklossar, kognitiv litteraturteori samt hur 

den kan användas för att förklara det engagemang fiktiva karaktärer kan skapa hos läsaren. 

När barn möter jobbiga situationer genom skönlitteratur ges de möjlighet att träna på en fiktiv 

situation, utan att utsättas för den verkliga situationen och dess risker (Nikolajeva 2017, s. 

212). Genom att låta eleverna möta en bilderbok, såsom Under mattan, får de möta ett barn 

som kanske, eller kanske inte, har ett annorlunda förhållande till sina föräldrar än vad de 

själva har samt möjlighet att diskutera detta i en trygg miljö.   

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, de vuxnas brister 

skildras i ovan nämnda bilderbok. Det är också av intresse att se hur problem/konflikter 

framställs samt hur de vuxna respektive barnet hanterar dessa, bland annat för att undersöka 

om boken har potential att öppna upp för diskussioner i undervisningen.  

Studiens frågeställningar är följande:  

• Hur framställs relationen mellan de vuxna och barnet, i bild och text, i 

bilderboken Under mattan? 

• På vilket sätt kan analysobjektet användas i undervisningen? 

1.2 Disposition  
Först kommer en kort motivering av hur urvalet gjordes till den här analysen, sedan följer ett 

avsnitt om bilderboken som medium och därefter en sammanfattning av boken Under mattan 

(Lövestam och Gustavsson 2018). Efter det följer teori och metod där en kort beskrivning av 

sökning efter litteratur till den teoretiska bakgrunden först redogörs för och sedan följer de 

metoder som använts under arbetets gång. Avsnittet avslutas med metodkritik. Under nästa 

rubrik kommer en sammanställning av den teoretiska bakgrunden som är av relevans för 

analysen. Efter det kommer själva analysen som följs av slutsatser och avslutas med 

diskussion.  

1.3 Urval 
Tanken var från början att göra en analys av PAX serien och titta på barn- och 

vuxenrelationen i den, men vid närmare eftertanke var serien inte relevant för mig i mitt yrke 
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då den främst vänder sig till barn i mellanåldern. Jag fick ett tips om bilderboken Under 

mattan (2018) och när jag läste recensionerna om boken insåg jag att den tillhör de 

bilderböcker Hermansson menar det finns få av, som behandlar vuxnas ofullkomlighet 

(Hermansson 2014, s. 21). Med tanke på att boken dels är väldigt ny, dels tillhör en minoritet 

fångade den mitt intresse och blev således mitt material i den här analysen.  

2. Bilderboken 

2.1 Bilderboken som medium 
I Barnboken i samhället uttrycker Lena Kåreland att bilderböcker inte endast ska betraktas 

som småbarnsböcker utan kan läsas av äldre barn och ibland till och med vuxna (Kåreland 

2013, s. 69). Ann Boglind och Anna Nordenstam påpekar i Från fabler till manga 1 att 

bilderboken även erbjuder många existentiella frågor för både barn och vuxna. Vidare menar 

de att barn behöver bilder när de börjar läsa själva och när de får berättelser lästa för sig, för 

att dels förstå texten dels få stöd genom bilderna till texten (Boglind och Nordenstam 2015, s. 

101). Perry Nodelman och Mavis Reimer påpekar däremot i boken The pleasures of 

children’s literature att bilder även kan hindra utvecklingen av läsförmågan lika mycket som 

de kan bidra till att utveckla den. Det här beror på att läsaren “läser” bilden istället för orden 

(Nodelman och Reimer 2003 s. 277). Tolkningen av Nodelmans uttalande är att det rör barn 

som sitter ensamma med en bilderbok och vid dessa fall tolkar barnet hellre bilden än försöker 

läsa texten.  

Boglind och Nordenstam menar att dagens bilderbok har en starkare relation mellan bilder 

och text jämfört med den traditionella episka bilderboken där det var texten som drev 

berättelsen vidare (Boglind och Nordenstam 2015, s. 101). Det speciella med bilderböcker är 

att det kräver en vuxen som läser texten högt för ett barn medan barnet tittar på bilderna (s. 

107).  Rhedin redogör för svårigheterna i att kategorisera just bilderboken då de finns i många 

olika slags utföranden (Rhedin 2001, s. 12). Gemensamt för alla bilderböcker är ändå att det 

är en bok med relativt begränsat sidomfång och många bilder. En bilderbok har även ett syfte 

att berätta en historia genom kombinationen text och bild utifrån minst en bild per uppslag 

(2001, s. 17). 

Rhedin beskriver tre olika bilderbokskoncept som kan användas vid analys av bilderböcker 

(Rhedin 2001, s. 73). Det första konceptet kallar Rhedin för den illustrerade texten eller den 

episka bilderboken. Med det menas en text som är fullständig och egentligen inte behöver 

bilder för att bli komplett och författarens tanke från början var förmodligen inte skapandet av 

en bilderbok (s. 81). Rhedins andra bilderbokskoncept kallas den expanderade texten. Texten i 
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en sådan bilderbok är skriven med tanken att berättelsen inte är fullbordad utan tillhörande 

bilder (s. 88). Slutligen redogör Rhedin för den genuina bilderboken, som är det tredje 

bilderbokskonceptet. I det här konceptet menar Rhedin att text och bild hör ihop på så sätt att 

de inte kan existera utan varandra utan båda delarna är lika viktiga för att för berättelsen 

framåt (s. 79). Bilderna i både den expanderande texten och den genuina bilderboken är 

beroende av texten, men även av övriga bilder i den aktuella boken. Rhedin beskriver hur bild 

och text har ett slags växelvis berättande (s. 121).  

2.2 Presentation av analysobjektet 
Under mattan handlar om en familj som består av en mamma, en pappa och ett barn. En 

morgon dyker det upp ett litet monster vid frukosten. Pappan tar monstret i nackskinnet och 

slänger in det under mattan. En kväll ser barnet att det samlats en massa skräp mellan mamma 

och pappa i soffan och det stoppar de också in under mattan. Till slut är det så mycket skräp 

och monster under mattan att det inte går att ta sig förbi den i vardagsrummet. Mamman och 

pappan låtsas som ingenting, men barnet funderar på vad som skulle hända om man lyfte på 

mattan.  

3. Teori och metod 
Jag började med att söka i databaserna LIBRIS, DiVA och ERIC efter litteratur som 

behandlar vuxnas roll i barnlitteratur. Jag upptäckte snabbt att forskning kring enbart vuxnas 

roll samt hur vuxna framställs i litteratur endast återfinns i samband med relationen mellan 

barn och vuxna. Det finns relativt lite material inom det här området och inget, vad jag kunde 

hitta, om enbart vuxna och hur vuxnas roll framställs i barnlitteratur. Därför måste 

framställningen av de vuxnas roll ses i relation till barnet i den här analysen.  

Nikolajeva bekräftar att forskning inom barnlitteratur varit mer allmängiltig tills nyligen 

(Nikolajeva 2017, s. 18). Kåreland menar att barnlitteraturen skildrar olika bilder av barnet 

och dessa sker ofta tillsammans med framställningen av relationen till de vuxna. Det är 

författarens uppfattning om idealen kring barn och barndom som blir synliga, menar Kåreland 

(Kåreland 2013, s. 26). Catherine Williams beskriver i sin artikel “Adult” svårigheterna i att 

definiera den vuxne i barnlitteratur samt var gränsen mellan barn och vuxna går. Vidare 

menar Williams att anledningen till att det är komplicerat är för att det är vuxna som skriver, 

illustrerar och producerar litteratur för barn och det verkliga barnperspektivet blir istället 

iscensatt av vuxnas tankar kring barndomen (Williams 2018, s. 13).  
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Kåreland menar att eftersom bilderboken befinner sig mellan litteraturvetenskap och 

konstvetenskap behöver den analyseras med verktyg ifrån båda områdena (Kåreland 2015, s. 

188).  

En av metoderna som kommer användas vid analysen av den utvalda bilderboken är 

närläsning. Det betyder att texten kommer att läsas utifrån vad som står och inte utifrån vad 

författaren hade för intentioner när boken skrevs (Kåreland 2015, s. 167). Ulla Lundqvist 

beskriver i boken Läsa Tolka Förstå: litteraturpedagogiska modeller närläsning som en 

textanalysmetod som sätter texten i centrum och bortser från allt runtomkring den såsom 

författare, tidsepok och liknande. Hon påpekar även att varje tecken och radslut också har 

betydelse för hur texten tolkas, förstås och upplevs (Lundqvist 1995, s. 16). I den här analysen 

kommer dock inte närläsningen gå så djupt som till varje tecken och radslut. Agneta Edwards 

beskriver närläsning i sin bok Boksamtal med bilderböcker, som att läsa varje uppslag 

noggrant och eftertänksamt där man som läsare lägger märke till vilka tankar och känslor som 

väcks (Edwards 2017, s. 22).  

Eftersom det är relationen mellan barn och vuxna som ligger i fokus blir det naturligt att titta 

på hur karaktärerna skildras. Nikolajeva menar i Bilderbokens pusselbitar att bilden kan vara 

mer effektiv än texten när det kommer till att framställa personskildringar. Möjligheterna till 

personskildringar i bilderböcker kan vara både bredare och snävare än i andra litterära texter. I 

bilderboken är det möjligt för betraktaren att ta in personskildringen omedelbart, medan det i 

annan litteratur krävs en beskrivning som stoppar upp själva handlingen. Nikolajeva 

poängterar att mer komplexa egenskaper såsom exempelvis visdom och tapperhet är svåra att 

avbilda medan enklare känslor och attityder som exempelvis rädsla är mindre problematiskt. I 

bilden kan bland annat färger, former och symbolspråk återge en persons inre liv. Även 

personernas placering på sidan samt skillnader i storlek kan visa på psykologiska relationer 

samt maktpositioner (Nikolajeva 2008, s. 139–141).  

Nikolajeva tydliggör att vid en analys av en bilderbok kan bildernas färgsättning exempelvis 

bidra till persongestaltning eller så kan den dominerande färgen återge något ur bokens tema 

såsom varma och glada färger eller kalla och mörka. Däremot att analysera bilderna utifrån 

bland annat stil, ton och teknik är sällan relevant vid tolkning av samspelet mellan bild och 

text (Nikolajeva 2008, s. 86). Utifrån Nikolajevas påpekande kommer analysen att beröra 

eventuella färgskiftningar om de har betydelse för personskildringen samt om det förekommer 

någon skillnad mellan mörka och ljusa färger och vad det i så fall kan tolkas som.   
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Berättarperspektivet har också tagits i beaktande under analysen. Nikolajeva påpekar att 

berättarperspektivet är avgörande för hur vi förstår och uppfattar samt lever oss in i en litterär 

text. Vidare redogör Nikolajeva för två grundläggande sätt för författaren att använda sig av 

berättare på. Det ena är jagberättaren, där en av personerna i berättelsen benämns som jag. 

Det andra sättet är tredjepersonsberättaren, vilken benämner alla karaktärer som han eller hon 

(Nikolajeva 2017, s. 237). Fördelarna med en jagberättare är att den kan återge tankar och 

känslor samt ge en djupare inlevelse. En nackdel kan vara den begränsade åtkomsten till 

information rörande andra karaktärer i berättelsen (s. 242).  

I den här analysen kommer även ikonotexten vara i fokus, vilket Kristin Hallberg beskriver i 

kapitlet “Kom an, Alfons Åberg! En studie av Gunilla Bergströms bilderbokssvit” som den 

berättelse vilken skapas i samspelet mellan bild och text i bilderböcker (Hallberg 2008, s. 9). 

Bilderna som återfinns i en bilderbok tillhör en uppsättning bilder och kan således inte 

analyseras var för sig då det finns en inbördes relation mellan dem, menar Kåreland. Bilderna 

kan även ge en mer nyanserad personskildring samt utöka historien eller till och med berätta 

en egen historia vid sidan av det texten berättar. Kåreland poängterar även att det är just 

samspelet mellan text och bild som är det centrala vid analys av bilderböcker (Kåreland 2015, 

s. 188–190), vilket även Boglind och Nordenstam påpekar (Boglind och Nordenstam 2015, s. 

101). Nikolajeva menar att genom att endast studera bilderna kan intressanta observationer 

göras, men det går inte att urskilja någon helhet kring boken (Nikolajeva 2008, s. 14–15). 

Vid en analys av en bilderbok bör allt som hör till dess yttre tas i beaktande, såsom form, 

storlek och även pärmdesignen. Rhedin påpekar att en analys av en bilderbok borde börja med 

att noggrant analysera pärmarnas bilder på både fram och baksida eftersom en del illustratörer 

menar att berättelsen börjar redan på bokens omslag. Vidare bör försätts- och eftersättsbladen 

analyserar då dessa ofta kan fungera som en inramning av bokens handling samt ge en 

sammanfattning av berättelsen eller ha en form av anslagsfunktion. Titeluppslaget har en 

funktion som länk mellan omslaget och berättelsen och här kan de berättelsen kompletteras 

eller fördjupas (Rhedin 2001, s. 145–148). 

De olika formaten på bilderböcker stödjer olika slags berättelser, menar Rhedin. En berättelse 

som bygger på resa eller sökande brukar främst finnas i liggande och långsträckt format 

medan berättelser som har lek- och busmotiv inte behöver helsidesbilder eller 

panoramauppslag utan snarare helbilder för maximalt uttryck. Små och medelstora bilder ger 

en ökad rörlighet kontra helsidesbilder som istället stannar upp tempot och ger en lugnare 

rörelse (Rhedin 2001, s. 158). Trots att en stängd bok ger ett visst format kan bilderna inuti 
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boken ge ett annat genom exempelvis dubbelsidesbilder eller panoramabilder. Den typen av 

bilder ger boken ett långsamt tempo (s. 161).  

Rhedin diskuterar vidare illustratörens olika möjligheter att skapa dynamik i boken. Ett sätt 

för illustratören att förhindra rörelse samt att få bildmotiven att inte lämna boken är att rikta 

rörelserna i bilderna in mot bokens mitt. På samma sätt kan det som placeras i bokens nedre 

del uppfattas som närmare än föremål placerade i bildens övre del. Här kan även illustratörens 

användning av färger användas där mörka, tunga färger oftast återfinns i den nedre delen av 

bilden medan ljusa, glada färger med fördel placeras i bildens överkant (Rhedin 2001, s. 172). 

Jag har utifrån ovan givna analysmetoder läst igenom det valda analysobjektet sida för sida. 

Jag har granskat både bilderna och texten på varje uppslag för att få en uppfattning om 

framställningen av relationen mellan karaktärerna i boken. Både utifrån vad de förmedlar var 

för sig, men också utifrån ikonotexten. Jag har även granskat karaktärernas placering i 

förhållande till varandra på bilderna samt hur kompositionen i övrigt ser ut. Karaktärernas 

storlek i relation till varandra har också tagits i beaktande. Bilderna har analyserats utifrån hur 

illustratören har använt sig av mörka och ljusa färger. Karaktärerna i boken har även 

analyserats utifrån hur de verkar röra sig samt minspel och gester. Bokens fram- och baksida, 

försätts- och eftersättssidor samt titelsida har också analyserats för att se om de ger några 

ledtrådar till relationen mellan barnet och de vuxna.  

3.1 Metodkritik 
Jag är medveten om att relationen mellan barn och vuxna kunde blivit djupare och mer 

varierad om jag hade valt någon form av kapitelbok framför en bilderbok. Studiens resultat 

hade med största sannolikhet blivit annorlunda om det istället valts ut två eller fler böcker som 

analysobjekt för att se exempel på olika relationer mellan barn och vuxna. Även en jämförelse 

mellan skillnader i framställning av relationer mellan barn och vuxna i flera olika 

bilderböcker hade gett ett annorlunda resultat. En sådan studie kanske dessutom hade 

resulterat i andra aspekter av relationen eller en variation i hur relationer kan framställas i just 

formen bilderbok.  

Val av ett annat analysobjekt hade givetvis också gett ett helt annat resultat beroende på vad 

för bilderbok det hade varit. En bilderbok som bygger på en folksaga hade förmodligen inte 

alls gett samma resultat på relationer mellan barn och vuxna som en mer modern saga skulle 

gjort. Studiens frågeställning avgränsar även analysen från att fokusera andra intressanta delar 
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i den valda bilderboken. Om jag hade haft mer kunskaper om litteraturvetenskapliga analyser 

hade resultatet med största sannolikhet sett annorlunda ut också.  

Eftersom den här analysen bygger på tolkning av bilder och text är jag medveten om att någon 

annan skulle tolka både bilder och text på andra sätt då tolkningar utgår från vår egen 

förförståelse.  

4. Tidigare forskning 
Det finns en tidigare uppsats skriven av Jenny Bohlin som heter Bilderbokens förmåga att 

skildra relationer: Analys av fem bilderböcker med fokus på relationen mellan barn och 

vuxna (Bohlin 2015). Syftet i den uppsatsen var att undersöka relationen mellan barn och 

vuxna i ett flertal bilderböcker från 1980-talet till 2010-talet. Analysen gjordes utifrån en 

undersökning rörande vuxnas närvaro respektive frånvaro samt de vuxnas auktoritet och hur 

den påverkar relationen (2015, s. 1). Den tidigare studien har dels ett annat 

undersökningsmaterial än den här dels en annan infallsvinkel på relationen mellan barn och 

vuxna samt hur den kan påverkas av auktoriteten hos den vuxne. Det är inget som kommer 

fokuseras i den här uppsatsen. 

Kåreland hävdar i boken Barnboken i samhället att det är vanligt att det uppstår spänningar i 

både barn- och vuxenlitteratur mellan just barn och vuxna. Det förekommer någon form av 

maktkamp som Kåreland menar beror på den ojämställda relationen mellan barn och vuxna 

(Kåreland 2013 s. 14). Perry Nodelman påtalar i artikeln “The Hidden Child in The Hidden 

Adult” att eftersom det är vuxna som skriver, publicerar och värderar böcker för barn hamnar 

barnet i skuggan av den vuxne (Nodelman 2016, s. 267). Detta är något som även Williams 

argumenterar för (Williams 2018, s. 1). Williams menar även att de varierande skildringarna 

av vuxna i barnlitteratur från ädla väktare till hemska skurkar understryker svårigheten att 

definiera vuxnas roll i barnlitteratur (2018, s. 15). Nikolajeva hävdar att den makt som 

tillskrivs barnet tillåts på särskilda villkor, under en begränsad tid och att barnboksförfattare 

gör detta för att uppmärksamma unga läsare på att vuxnas regler och normer inte är 

obestridliga (Nikolajeva 2017, s. 31).  

Kåreland menar att barnet har haft olika betydelse under tidens lopp i Sverige. Barnet har setts 

som både ont och gott, i behov av hård disciplinering kontra “ofördärvad” (Kåreland 2013, s. 

18). Nikolajeva påpekar dock att barnet, som en avvikelse från den vuxnes norm, har styrt 

barnlitteraturens utformning från dess början tills idag (Nikolajeva 2017, s. 28). Kåreland 

menar att de olika sätten att se på barnet har styrt barnboksförfattare och deras sätt att skriva 



   
 

12 
 

barnböcker på (Kåreland 2013, s. 19–20). Ulla Rhedin påpekar i boken Bilderbokens 

hemligheter att förändringarna av synen på barnet kan betraktas som en spegling av kulturen 

och samhället, vilken blir synlig genom bilderboken. Vidare redogör Rhedin för 

framställningen av barnet i bilderböcker från 1900-talets början där fokus låg på barn som 

bland annat snattade kakor och vägrade gå och lägga sig. Dessa bilderböcker utmärkte sig 

genom både uttalade hot och verkställande av hoten med ånger- och underkastelsescener som 

avslut (Rhedin 2004, s. 50). En tanke här är att bilderböckerna användes som verktyg till 

uppfostran genom att visa barnen vilka hot och straff de hade att vänta sig, om de inte lydde 

de vuxna. Det blev snarare en form av skrämseltaktik framför den mysiga stund som 

högläsning kan vara idag. 

Kåreland påpekar att vid jämförelse av barnlitteratur kan man se en utveckling från 

kravpedagogik till behovspedagogik. Det här blir särskilt tydligt när man studerar familjer och 

gestaltningen av relationen mellan barn och vuxna. I många äldre barnböcker är det förälderns 

eller lärarens krav som barnet måste rätta sig efter. Någonstans mot mitten på 1900-talet 

förändras barnboken både till innehåll och form. Den största förändringen låg i att författarna 

utgick från barnet istället för att “tala över huvudet på dem” och bilderboken blev därmed inte 

längre, i lika hög utsträckning, ett medel för uppfostran. De vuxna rollerna fick kliva tillbaka 

och barnet agerar “fristående” från vuxenvärlden. Föräldrarna har inte någon framträdande 

roll utan anas endast i bakgrunden som en form av trygghet att återvända till (Kåreland 2013, 

s. 22–23).    

Karin Helander påpekar i boken Barndramatik och barndomsdiskurser att det kompetenta 

barnet har haft olika roller under historiens gång. Barnet sågs som kompetent arbetskraft 

under 1800-talet. Själva ordet kompetens kan definieras på många olika sätt. Det kan bland 

annat röra sig om förmågan att i en given situation göra det som måste göras och när det rör 

kompetensen hos barn finns en stark koppling till de vuxnas förväntningar som barn har på 

sig. Det kompetenta barnet i dagens barnlitteratur i Sverige har det handlingskraftiga barnet 

som föregångare. Från 1940- och 50-talet var det kvicktänkta barn som slogs mot bovar och 

gick segrande ur äventyren. Dessa skildringar var för det mesta käcka till det yttre och de 

konflikter som löstes var sällan om inre problem (Helander 2014, s. 55–56).  

När man tittar på det kompetenta barnet bör man även se det i relation till framställningen av 

föräldrarna. Runt 1960- och 70-talet började barnen få egna roller utanför familjen. Det blir 

ett mer jämlikt förhållande mellan barn och föräldrar. Begrepp som förhandlingsfamilj och 

curlingfamilj är allt mer förekommande i dagens debatt, men även den misslyckade 
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föräldrarollen där föräldrarna inte klarar av att ta hand om barnet på grund av psykisk 

sjukdom eller missbruk. Där tvingas barnet ta över de vuxnas ansvar och även ta hand om 

syskon (Kåreland s. 26–27). Helander menar att under 1960- och 70-talet ville man ge barnen 

moraliska förebilder samt insikt och förståelse genom teater. Det skrevs bland annat pjäser där 

barnen fick klara av sociala konflikter (Helander 2014, s. 58). 

Barnet blir mer och mer frigjort från barndomen, menar Kåreland. De tar mer ansvar, gör 

egna val och fattar beslut. Barnet är även ifrågasättande och har en större medvetenhet kring 

sina rättigheter vilket gör att barnets roll i familjen förändras från hur det såg ut tidigare. 

Parallellt med det kompetenta barnet framställs vuxna som inte tar sitt ansvar som förälder 

och frånsäger sig vuxenrollen (Kåreland 2013, s. 27). De vuxna skildras som mer barnsliga 

och de är stressade och självupptagna medan barnen tar på sig de vuxnas ansvar, vilket även 

Helander påvisar som mer vanligt (Helander 2014, s. 85). Kåreland påpekar att skillnaden 

mellan vuxna som inte tar sitt ansvar i äldre litteratur jämfört med nyare ligger främst i att de 

vuxna i den äldre litteraturen ofta dog och på så sätt lämnade barnen ensamma. I nyare 

litteratur finns den vuxne fortfarande i livet, men de fungerar inte som de ska. Ofta blir det 

svikna barnet ett kompetent barn, men inte alltid (Kåreland 2013, s. 28).  

Rhedin menar i Bilderbokens hemligheter att de nordiska bilderböckerna har idag ett 

barnperspektiv som är unikt jämfört med resten av världen. Barnen framställs som 

respekterade och älskade trots att de tar ton mot vuxna. I bakgrunden har dessa barn ofta en 

vuxen som är både lyhörd och solidarisk (Rhedin 2004, s. 51).  

5. Analys  
Analysen börjar redan vid bokens yttre. Sedan kommer boken att analyseras sida för sida. 

Boken består av 24 sidor med bilder och text som är själva berättelsen. På en del sidor täcker 

bilden hela uppslaget och texten återfinns på vissa uppslag endast på den ena sidan. På andra 

helsidesuppslag finns det två stycken med text uppdelad på båda sidorna av uppslaget. En del 

uppslag har en bild på varje sida med varsin tillhörande text. De första fem bilderna i boken är 

ensidesbilder. Sedan följer sju dubbelsidesbilder och berättelsen avslutas med fyra 

ensidesbilder. Eftersom analysobjektet inte har någon paginering så har jag valt att kalla första 

sidan efter titelsidan för sidan 1.  

Bokens format är något kortare och ungefär samma bredd som ett A4. Det här gör att när man 

öppnar boken ges det en god bredd till bilderna. Rhedin menar att olika format stödjer olika 

former av berättelser, i det här fallet ger den öppna boken en rektangulär form till 
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panoramabilderna, dock inte det liggande, långsträckta format som skulle kunna visa på en 

berättelse som bygger på någon form av vandring eller sökande. Beroende på om hela 

uppslaget utnyttjas eller inte kan bredden i panoramabilderna komma att kräva att miljön runt 

personerna byggs ut jämfört mot ensidesbilderna, som blir högre och smalare och istället ger 

ett större fokus på och inlevelse med karaktärerna (Rhedin 2001, s. 158).     

På framsidan ser vi ett litet barn som står bredvid en färgglad matta i ett vardagsrum. Mattan 

ser ut att gömma en massa olika monster och konstiga djur under sig. Den är så stor och hög 

så möblerna som ska stå på mattan ligger eller lutar och ser ut att kunna ramla ner när som 

helst. Barnet ser häpet ut med stora ögon och halvöppen mun. Tolkningen att det är ett barn 

görs utifrån hur liten personen är samt att den inte har några attribut som skulle kunna tyda på 

en man eller en kvinna. Det finns inget som gör att man kan tolka barnet som en tonåring utan 

snarare ett yngre barn i lågstadieåldern.  

Från mattan sticker det ut två gröna, fjälliga svansar. Kanske draksvansar eller liknande. Det 

syns även en snabel och en luden arm med klor på. Det sticker även ut något som inte riktigt 

går att beskriva som vare sig ett djur eller ett monster, kanske mer en maskin eller något med 

sladdar i. Bakom mattan, skymt för barnet, står det fem små, svarta varelser med lysande 

ögon, som för tankarna till huvudfotingar. Barnet är ensamt i rummet och betraktaren kan inte 

avgöra varför eller om föräldrarna finns i närheten. Över hela mattan står bokens titel med 

svarta versaler. Känslan är inte direkt otäck. Hela bilden är ljus med glada färger. Minspelet 

hos barnet ger inte intrycket av att det är direkt otäckt. Det väcker snarare en nyfikenhet och 

lite spänning kring vad det är under mattan egentligen och hur det hamnade där. Den här 

bilden återfinns inte någonstans i boken. Genom att bara titta på den här bilden kan 

uppfattningen bli att boken handlar om ett ensamt barn som kanske blivit lämnat hemma själv. 

Ingenting tyder på att det skulle finnas några föräldrar eller andra vuxna närvarande.  

Nikolajeva menar att det utifrån visuella stereotyper oftast går att se kön i bilderböcker 

(Nikolajeva 2008, s. 143), vilket det i det här fallet inte går att göra. Genom hela boken bär 

barnet ett par blå byxor och en ljusgul tröja. Färgerna är således relativt neutrala och ger oss 

ingen ledtråd vad gäller kön. Håret når ungefär till öronen, kanske något längre på vissa 

bilder, och är inte uppsatt med hårspännen eller liknande. Utifrån ovan givna attribut har jag 

inte kunnat fastställa kön på barnet utan benämner barnet helt enkelt som barnet eller det 

genom hela analysen.  
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Författaren har skrivit berättelsen med barnet som jagberättare. Det ger, menar Nikolajeva, en 

djupare inlevelse samt åtkomst till tankar och känslor (Nikolajeva 2017, s. 242). Nackdelen 

med en barnberättare är att denne inte är kapabel att värdera personer och händelser utan utgår 

från ett naivt och oskuldsfullt perspektiv (s. 264).  

Baksidan består av en liten sammanfattning av boken och under den ser man två märkliga 

figurer som tycks föra någon form av konversation. I texten står det att det samlas allt möjligt 

under mattan tills den är stor som en flodhäst och stinker. Vi får också veta från texten att 

mamman och pappan låtsas som ingenting. Stycket avslutas med frågan om vad som skulle 

hända om någon lyfte på mattan. Den ena figuren håller armen om den andre medan båda 

figurerna verkar titta på varandra och använder händerna för att gestikulera. Figurerna är 

färgglada och mycket svåra att sätta något direkt namn på. De är inga djur och de ser inte 

heller ut som monster. Läsaren får ingen direkt vägledning till bokens handling genom 

figurerna och inget visar på relationen mellan eventuella vuxna och barn i boken. Den ena 

figuren har en svans och tillsammans med bilden på framsidan och texten på baksidan kan en 

tolkning vara att det är de här två figurerna som kanske finns under mattan.   

Försätts- och eftersättsidorna är röda med gula ränder på och påminner oss om mattan på 

bokens framsida. Längst ner till vänster på försättssidan sticker det ut ett huvud med nio ögon 

på och en lång nos med tänder i en mun som ser ut som ett runt hål. Det är lite blod vid 

tänderna och på golvet under den nosliknande munnen. Under mattan sticker det även ut 

några långa, smala saker som skulle kunna vara figurens fingrar. Eftersättssidorna ser 

likadana ut fast spegelvända, så huvudet är istället i bildens nedre, högra hörn. Den här bilden 

är lite otäck. Det är ett märkligt djur och det faktum att man kan se vassa tänder med blod på 

känns inte helt bekvämt. Färgerna är ändå ljusa och glada och på något sätt ser inte djuret 

direkt elakt ut. Det finns inga rynkade ögonbryn som skulle kunna göra att djuren såg elakt 

eller argt ut. Blodet runt dess märkliga nos/mun tolkas snarare komma från djuret självt än 

från någon annan. Kanske djuret har blivit skadat under mattan? Bilden ger oss mer frågor än 

svar och skapar nyfikenhet för vad som komma skall. Just det här djuret återkommer inte 

någonstans i boken.  

På titelsidan står, såklart, titeln på boken med samma typsnitt som på framsidan, men nu i rött. 

Fyra stycken av de huvudfotingliknande figurerna från framsidan står i en liten klunga till 

höger på sidan.  
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Det första uppslaget skiljer sig från resten av boken. På sidan 1 börjar berättelsen med ett 

stycke text mot vit bakgrund, som illustreras av en bild på sidan 2. Barnet har upptäckt ett 

monster på köksbänken och försöker få pappans uppmärksamhet. I texten säger barnet till 

pappan “Hallå! ropade jag. Titta vad som sitter där!” (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 1). 

Pappan svarar inte utan lyfter bara upp monstret i nackskinnet och går till vardagsrummet, 

framkommer det av texten. På bilden befinner sig både barnet och pappan i köket. Barnet 

pekar på ett litet grönt monster och ser skrämt ut. Pappan har både monstret och barnet till 

höger om sig och står med ryggen mot läsaren. Istället för att titta till höger på barnet som 

pratar med honom tittar han på barnet över vänster axel och vrider sig på så sätt bort från 

monstret. Rörelsen visar på att han är medveten om att det sitter ett monster på köksbänken 

och undviker att se det genom att vrida sig åt “fel” håll. Han rör sig på ett sätt som gör att 

läsaren förstår att han ser monstret, men medvetet undviker det. Likaså hans ignorering av 

barnets utrop rörande monstret då han inte svarar utan bara bär iväg det tyder på att han är 

medveten om monstret, men undviker att visa det för barnet. Pappan ser ändå förvånad ut 

precis som texten säger. Redan här ser vi det Kåreland (Kåreland 2013, s. 27) påpekar som 

mer vanligt i nyare bilderböcker där vuxna frånsäger sig föräldraansvar och det kompetenta 

barnet blir allt vanligare. Den vuxne, pappan, kan tolkas som självupptagen när han inte 

besvarar barnets utrop samtidigt som barnet visar på ett visst mått av ifrågasättande när 

monstret dyker upp. Ytterligare en intressant aspekt i bilden är skillnaden mellan pappans och 

barnets skuggor. Pappans skugga är skarp och tydligt medan barnets är rörig och ser ut att ha 

ritats dit i all hast. Det kan tolkas som pappans inre syn eller känsla för barnet där han ser sig 

själv som tydlig medan han ser barnet som rörigt och diffust.  

Sidan 3 illustrerar pappan som står framåtböjd med huvudet in under mattan i vardagsrummet. 

Bredvid honom står barnet och tittar på honom. I texten står det att pappan lägger in monstret 

under mattan, lägger tillbaka mattan och slätar till den igen. Det förekommer ingen dialog alls 

mellan pappan och barnet om vad pappan gör eller varför han gör det. Han fortsätter alltså att 

ignorera barnet och stoppar undan monstret. Bilden ger ingenting annat som texten inte redan 

berättat. Tolkningen av det som händer är att barnet inte riktigt vet vad som ska ske och följer 

pappans förehavanden med nyfikenhet, men utan frågor. Det finns inget som tyder på att 

barnet undrar vad pappan håller på med eller varför i vare sig text eller bild. Pappan stoppar 

trots allt undan monstret och sedan kan man diskutera huruvida det är rätt sätt eller inte. 

Barnet följer bara efter och tittar på.  

På sidan 4 står det i texten  



   
 

17 
 

Jag såg att det blev en liten bula på mattan. Men ingen sa något. Inte pappa, 

inte mamma, ingen låtsades om att mattan buktade upp en aning. –Ska den 

bara ligga där? frågade jag. –Sch! sa pappa. Vill du ha lite rostat bröd? 

(Lövestam och Gustavsson 2018, s. 4).  

På bilden på sidan 4 står barnet på mattan och tittar på bulan efter det lilla monstret som 

pappan lagt där under. Barnet känner på bulan med foten. Bakom ryggen på barnet står 

mamman och vattnar en blomma, men hon tittar inte på barnet eller mattan utan sneglar åt ett 

annat håll så hon missar krukan och häller vatten på bänken. Hennes läppar putar som om hon 

står och visslar och låtsas som ingenting. Pappan är inte med alls på den här bilden. I texten 

ignorerar båda föräldrarna barnet och till och med hyschar barnet som för att tydliggöra att 

dom inte ska prata om den lilla bulan under mattan. Mamman kommenterar inte barnet 

överhuvudtaget. Hon visar tydligt med sitt minspel att hon låtsas som ingenting, vilket kan 

tolkas som att hon är mycket väl medveten om vad som sker runt omkring men verkligen inte 

vill visa det. Bilden förstärker texten och ger mer dynamik till berättelsen (Edwards 2008, s. 

100). Här ser vi tydligt hur barnet närmar sig ett större ansvar som det kompetenta barnet 

Kåreland och Helander beskriver (Kåreland 2015, s. 27; Helander 2014, s. 85). Deras 

beskrivning för hur föräldern backar från sitt ansvar och sin föräldraroll blir också mer synligt 

på det här uppslaget även om det inte är övertydligt. Ignoreringen av barnet kan tolkas av 

läsaren som mer underlig än frustrerande då barnet inte kommenterar bulan på mattan mer 

eller frågar igen samtidigt som de vuxna inte heller gör eller säger något mer.  

På sidan 5 berättar barnet hur det en gång försökte prata om monstret under mattan, men 

mamman skakade på huvudet och verkade oförstående. Hon sa att barnet har drömt och att det 

inte finns något under mattan, medan barnet ändå kunde se bulan på mattan och även höra hur 

monstret därunder gav ifrån sig ljud. Sedan fortsätter barnet att berätta i texten att det en gång 

såg att mamma och pappa hade en hel hög med skräp mellan sig i soffan. På bilden till texten 

ser man mamman och pappan sitta i soffan. Deras kroppsspråk gör att tolkningen blir att det 

inte ser särskilt mysigt ut, snarare stelt. Båda sitter med händerna i knät och tittar inte på 

varandra eller rakt fram mot läsaren där man skulle tänka sig att en TV kunnat stå. Istället 

sneglar de åt varsitt håll så att de inte ser varandra eller skräpet som ligger som en mindre mur 

eller vägg emellan dem. En intressant aspekt är att skuggorna i bilden inte stämmer överens 

med skräpet i soffan. I skuggan bakom soffan ser det ut som om barnet sitter mellan 

föräldrarna istället för skräpet som ligger där. En tanke är att skräpet som ligger mellan dem 

är meningsskiljaktigheter rörande barnet och därför har skräpets skugga fått formen av barnet. 
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Det blir också en dubbel betydelse av att barnet sitter mellan dem. Först och främst 

bokstavligt, men även bildligt att det är osämjan rörande barnet som kommit mellan dem. 

Rhedin benämner detta som en möjlighet att uppfatta den genuina bilderboken både på ett 

vuxenplan och ett barnplan (Rhedin 2001, s. 103).  

Barnet fortsätter berätta om den kvällen på nästa sida. Barnet beskriver hur det tittade på 

föräldrarna genom en glipa i dörren och att föräldrarna trodde att barnet sov. Barnet såg allt 

skräp som låg mellan dem och till slut reste sig mamman upp och lade allt skräp under mattan 

“–Jag lägger det här, sa hon. –Bra idé, sa pappa" (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 6). 

Bilden till texten illustrerar barnet som står och kikar ut genom en halvöppen dörr. Utanför 

dörren ser man en liten bit av vardagsrumsmattan. Barnet ser argt eller misstänksamt ut med 

sammandragna ögonbryn och liten mun. Mammans sätt att säga att barnet drömt blir en form 

av förminskning av barnet och speglar övertaget eller makten vuxna har över barn även i 

samhället (Rhedin 2004, s. 50). När hon säger att barnet drömt är saken således ur världen och 

det ser vi också i texten då barnet bara säger “Men...” (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 5).  

Föräldrarna fortsätter ignorera det underliga inslaget av skräp och monster medan barnet är 

mer klarsynt och förstår att det är något som inte står rätt till. Det samlade skräpet mellan 

föräldrarna blir lite underligt för läsaren. Det framgår inte var skräpet kommer ifrån, vad för 

slags skräp det är och varför mamman lägger skräpet under mattan istället för att slänga det i 

soporna? Om mamman hade slängt det i soporna hade det försvunnit ut ur huset. Det bör 

alltså tolkas som någon annan form av skräp som föräldrarna gömmer undan istället för att 

kasta, som såklart symboliken med det idiomatiska uttrycket “under mattan” samverkar med. 

Samtidigt gör de vuxnas handling att de nedvärderar barnets förmåga till förståelse. Det har 

redan varit tydligt för dem att barnet ser att det blir en bula på mattan när de lägger något 

därunder. Ändå fortsätter de att lägga skräp där, som om barnets iakttagelse inte spelar någon 

roll. Barnet tydliggör att föräldrarna dessutom trodde att det sov. Det blir ytterligare ett 

exempel på Kårelands och Helanders beskrivning av det kompetenta barnet, vilket blir ännu 

tydligare i relation till föräldrarnas beteende (Kåreland 2015, s. 27; Helander 2014, s. 85). 

Sidan 7 och 8 är en enda stor bild över hela uppslaget. I texten berättar barnet att det inte var 

så mycket som låg under mattan från början, men att det blev mycket värre. Barnet beskriver 

hur allt som kommer in i huset sopas in under mattan.  

–Titta här, en ilsken drake! –Sopa den under mattan! –Det ligger en hög med 

grus i badrummet! –Sopa den under mattan! Monster, drakar, skräp, oknytt 
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och grus samlades under mattan. Den blev inte bara större. Den rörde sig och 

det hade börjat mullra i den. (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 7).  

Det framgår inte i texten vem det är som säger vad. En tolkning kan vara att det är en lösryckt 

konversation i barnets huvud eftersom det inte nämns vem som säger vad i texten och barnet 

är ensam på uppslaget. En annan tolkning kan vara att barnet hört föräldrarna prata med 

varandra om draken och gruset och det är det som återges. Eftersom föräldrarna inte vill låtsas 

om att det finns vare sig monster eller skräp när barnet påtalar detta så verkar det senare som 

den troligaste tolkningen. Berättelsen är, som nämnts tidigare, skriven i jagberättande utifrån 

barnet, vilket gör att konversationen ovan kan vara barnets tolkning av vad föräldrarna sagt. 

Det kan således vara andra saker föräldrarna pratat om, men barnet har gjort om detta till ord 

som är mer förståeliga. Här blir nackdelen Nikolajeva nämner om jagberättare tydlig eftersom 

barnet inte har tillgång till de andra karaktärernas tankar (Nikolajeva 2017, s. 242).  

På bilden står barnet med händerna framför sig som att det försöker skydda sig eller är 

förfärad. I övre delen av bilden ser man en sopkvast och det kan antas att det är den som 

använts till att sopa in odjur och skräp under mattan med. Från mattan sticker det ut några 

gröna tentakler eller svansar och en stor tass med stora klor på. Mattan upptar nästan hela 

bilden och tycks torna upp sig mot barnet. Det är en stor hög under mattan och man kan se att 

den avger en skugga som täcker nedre delen av barnets ben. Mattan är ändå slät till ytan och 

har fortfarande samma klara färger som den haft från början, röd med gula ränder på, men det 

har börjat bildas fläckar på den och illustratören har antagligen använt sig av detta för att 

illustrera smutsen samt förtydliga att mattan blivit mer otäck, som Nikolajeva (Nikolajeva, 

2008, s. 86) poängterar. Nikolajeva beskriver hur bilden kan förstärka bland annat 

psykologiska relationer (s. 141) och det faktum att mattan börjar torna upp sig över barnet är 

antagligen också ett tilltag från illustratörens sida för att tydliggöra barnets växande obehag 

inför mattan. Att barnet dessutom är ensamt på bilden kan tolkas utifrån barnets känsla om 

hur det har lämnats ensam i sin oro över mattan och dess växande hög.  

Uppslaget på sidan 9 och 10 har även det en bild över hela uppslaget. I texten på sidan 10 

beskriver barnet hur man kunde känna trängseln bland allt under mattan. Barnet beskriver 

också hur uppretade de är därunder och att vem som helst skulle bli det av att ligga under en 

matta hela dagarna. Varken barnet eller föräldrarna vågar gå på mattan längre utan alla tar 

omvägar kring den “Den låg där, mitt i huset med sin stora bula och dallrade som ett 

åskmoln.” (Lövestam och Gustavsson 2018 s. 10). Texten talar om för oss att mattan är 

väldigt central. Den ligger inte i någon hall eller något rum man kan stänga dörren om utan 
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den ligger mitt i huset och alla behöver gå omvägar för att ta sig förbi den. Det tyder också på 

att det inte går att strunta i den, för förbi den måste man på ett eller annat sätt.  

På bilden står barnet ändå på mattan bredvid den stora bulan. Det har börjat ryka om mattan 

och färgen har blivit smutsig. Ytan på mattan är inte längre slät utan mer knottrig. Det är bara 

barnet som är i vardagsrummet. Pappan sitter i rummet bredvid med en stor tidning framför 

sig så man ser bara hans händer och överdelen av huvudet. Mamman tittar fram vid 

dörrposten och ser ut att titta på barnet tvärs över rummet. Hon verkar se barnet, men visar 

inga tecken på att hon skulle vara bekymrad över den nu mer smutsiga och något otäcka 

mattan. Eftersom barnet står i rummet och dessutom på mattan verkar det ändå inte vara lika 

rädd för mattan som föräldrarna trots att det står i texten “Jag vågade inte gå på mattan 

längre” (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 10). Rhedin förklarar det som illustratörens 

möjlighet att exempelvis göra något mindre otäckt genom bilden samt att i den genuina 

bilderboken växlar hela tiden dramaturgins dekorativa och deskriptiva uppgifter mellan bild 

och text (Rhedin 2001, s. 108–110). 

Pappan ignorerar scenen helt bakom sin tidning. Här blir det ännu tydligare att barnet förstår 

och ser problemet, men de vuxna som ska ta ansvar och hålla barnet tryggt inte gör det. 

Illustratören har lagt till mer fläckar på mattan och gjort den ännu mörkare och den knottriga 

ytan ger intryck av att det inte riktigt är en matta längre heller. Monstren, odjuren och skräpet 

under mattan har nu blivit så många så det är ännu svårare att ignorera den. Den pockar på 

uppmärksamheten och ytterligare ett idiomatiskt uttryck kan tolkas i meningen där barnet 

jämför mattan med ett åskmoln. Det har alltså inte bara sopats in saker under mattan utan det 

hänger även över familjen som ett orosmoln. Ljuden som kommer från mattan pockar även de 

på uppmärksamheten och man kan inte längre umgås naturligt i familjen utan alla blir tvungna 

att börja ta omvägar. I boken rent bokstavligt, men det skulle även kunna tolkas bildligt så till 

vida att man inte berör vissa ämnen i familjen utan pratar runt problemen. Föräldrarna visar 

att de ignorerar problemen under mattan, men samtidigt går de runt den och avslöjar sig själva 

då barnet lägger märke till det.  

Nästa uppslag har även det en bild över båda sidorna.  

Ska vi gå in i vardagsrummet? frågade kanske någon gäst ibland. –Nej, det 

behövs inte, sa pappa. –Det är ju så trevligt här i köket, sa mamma. 

(Lövestam och Gustavsson 2018, s. 11).  
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Föräldrarna verkar utifrån konversationen med gäster vara medvetna om mattan och den är 

inget man låter gäster se. Det är bättre att stanna i köket och låtsas som ingenting. På nästa 

sida, s. 12, beskriver barnet hur mamman och pappan gjorde på olika sätt för att ta sig förbi 

mattan till fåtöljen. Mamman tog sig dit längs med väggarna och pappan gick ut och klättrade 

sedan in genom fönstret. Barnet är inte i vardagsrummet överhuvudtaget utan håller sig till 

köket eller sitt rum. På bilden är nu mattan en stor hög som ligger i mitten på hela uppslaget. 

Det ryker om den och färgerna har mörknat, den har även mörka fläckar och ser riktigt 

smutsig ut, ränderna den hade från början saknas helt. Trots att texten säger att barnet inte är i 

vardagsrummet så står det i soffan med armarna längs sidorna och ett allt annat än glatt 

ansiktsuttryck. Pappan står med händerna mot fönstret på utsidan och mamman står upptryckt 

mot väggen medan hon sneglar på mattan.  

Mattan har blivit väldigt central och de är alla utspridda runt omkring den. Utifrån 

Nikolajevas beskrivning av positioner i bilden rörande psykologiska relationer och makt samt 

illustratörens användning av färgerna på mattan (Nikolajeva 2008, s. 141) verkar det som att 

mamman är den som just på den här bilden är mest påverkad av mattan. Ett annat idiomatiskt 

uttryck blir här synligt i bilden då mamman är bokstavligt talat ställd mot väggen samtidigt 

som mattan lutar mot henne. Pappan befinner sig inte ens inomhus utan tittar in genom 

fönstret och blir på det sättet mer en åskådare som ser problemet utifrån. Även fast barnet är i 

samma rum som mattan så står barnet i soffan och ser ut att vara på någotsånär tryggt avstånd 

från mattan eftersom den lutar mot mamman på andra sidan rummet. Mamman försöker ändå 

inte göra något annat än ta sig bort från mattan. Hon brister tydligt i sin vuxenroll och tar inte 

sitt ansvar som förälder att skydda barnet från den alltmer otäcka mattan. Hon vill bara smita 

undan och det beskrivs även i texten hur hon trippar förbi mattan på tå. Återigen använder sig 

författaren av ett uttryck som kan tolkas på mer än ett sätt. Dels kan mamman trippa på tå 

förbi mattan rent bokstavligt, dels kan det tolkas som att hon trippar på tå i bemärkelsen att 

vara på sin vakt för att undvika att nämna de konflikter som varje monster och odjur 

motsvarar.  

Sidan 13 och 14 illustrerar familjens hus från gatan sett. 

Ändå slutade de inte att sopa in saker under mattan. En gång var det en hel 

liten björn. –Sopa inte in den! ropade jag då. Men pappa drog ett extra drag 

med sopen, tittade på mig och sa: –Vilken björn? Jag ser ingen björn. Den är 

borta nu. Det var riktigt läskigt. Det var som om de faktiskt trodde att 



   
 

22 
 

sakerna försvann, när de sopade dem under mattan. (Lövestam och 

Gustavsson 2018, s. 13).  

Här blir texten lite motsägelsefull. Pappan säger att han inte ser någon björn och sen säger han 

att den är borta. Han måste se björnen och vara medveten om att den är där för att kunna sopa 

undan den, men låtsas ändå om inför barnet att det inte finns någon från första början.  

I bilden på uppslaget ser man mamman i det ena fönstret med händerna höjda som för att 

skydda sig mot mattan. I det andra fönstret klättrar pappan in. Barnet står utanför planket som 

omger huset med ryggen mot huset och tittar på läsaren. Barnet ser mest förvånat ut. Det 

ryker ur fönstren och mattan ser ut att fylla hela huset. Väggarna på huset tycks luta inåt, som 

om huset höll på att rasa. Både mammans och pappans rörelser är på väg mot mitten av 

uppslaget, vilket tillsammans med de lutande väggarna ger en känsla av att allt dras in mot 

mitten, där vi även ser mattan.  

Texten och bilden hör inte riktigt ihop på det här uppslaget. Texten visar på en konversation 

mellan pappan och barnet medan bilden visar hela huset utifrån och familjens nuvarande 

situation. Texten säger att föräldrarna trodde att sakerna försvann när de sopade in dem under 

mattan. Ändå ser man i bilden hur mamman försöker skydda sig med händerna mot mattan. 

Om de verkligen trodde att saker försvann under mattan skulle inte pappan behöva klättra in 

genom fönstret och mamman skulle inte behöva skydda sig. Mammans min tyder även på att 

hon tycker illa om mattan då hon grimaserar som om den är äcklig.  

I konversationen mellan pappan och barnet blir barnet återigen förminskat och inte taget på 

allvar. Både pappan och barnet ser björnen och båda två är medvetna om att den andre ser den 

ändå trycker pappan på att det inte finns någon björn. Pappan brister i sin föräldraroll och tar 

inte sitt ansvar som vuxen när han viftar bort barnets påtalande. Barnet uppvisar däremot 

tydliga tecken på att vara det kompetenta barnet.  

På nästa uppslag beskriver barnet hur mattan har tagit över deras liv och att högen blivit stor 

som en flodhäst, stinker och morrar. Barnet får då nog.  

Nu lyfter jag på mattan, sa jag. Jag sa det ganska lugnt. Mamma och pappa 

spärrade upp ögonen. –Va? –Det kan du inte göra! sa mamma. –Varför inte? 

frågade jag. –För att ...vi har det ju så bra! –Ja, sa pappa. Det är bra som det 

är! Då blev jag faktiskt arg. –Tycker ni det här är bra, va? frågade jag. Vi 

kan inte ens slappna av i vårt eget hem! Man kan ju inte gå omkring och vara 

RÄDD FÖR SIN MATTA! Sedan gick jag fram till mattan, fastän den 
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mullrade värre än någonsin. –Gör det inte! pep pappa. Men jag sträckte fram 

handen och … (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 16). 

Konversationen visar på att barnet ser något som föräldrarna inte vill se: problemet med att 

alla undviker mattan och är rädda för den. Mammans uttalande visar ändå på att det kanske 

inte handlar om mattan i alla fall när hon uttrycker hur bra de har det. I texten kopplas mattan 

ihop med hur de har det i familjen mer tydligt än vad det gjorts tidigare i boken. På den 

tillhörande bilden står mamman och pappan bakom den stora högen som bildats under mattan. 

Mamman ser bestämd ut med ena armen som att hon står med händerna i sidorna. Den andra 

armen syns inte utan kan bara antas vara likadan, den döljs bakom pappan. Pappan ser mer 

osäker ut och sneglar på mamman. Barnet står på andra sidan mattan och ser mycket arg och 

ansträngd ut med hela ansiktet hopskrynklat och blundar samtidigt som det drar i mattan med 

en hand. Det sticker ut saker från mattan och något som ser ut som brun vätska ser ut att rinna 

ut från mattan. Färgen på mattan är mörk och de klara ränderna den hade från början syns inte 

alls. Rök stiger från mattan och den har smutsiga fläckar överallt.  

Det är tydligt i bilden utifrån hur personerna är placerade att föräldrarna står i en maktposition 

mot barnet. De är för det första större än barnet och tittar ner på det, mammans händer i 

sidorna visar dessutom på att hon är bestämd och kräver att barnet lyssnar på henne. Pappan 

står framför mammans ena arm, men man får ändå intrycket av att han står bakom henne både 

bildligt och bokstavligt. Hans minspel visar också att han har mer fokus på mamman och 

sätter sin tilltro till henne. Det bekräftas även i texten där han håller med mamman och 

upprepar det hon nyss sagt om hur bra de har det. Mamman försöker utöva sin makt i roll som 

förälder där hon vill hindra barnet att lyfta på mattan med ord. Båda föräldrarna står dessutom 

bakom mattan medan barnet står framme vid ena sidan och är ensam på hela det uppslaget. 

Barnet är den enda som tycks tänka klart här och se problemet och vad det har gjort med 

familjen. Det här är ett tydligt exempel på hur barnet i boken utvecklats till det kompetenta 

barnet både Kåreland och Helander beskriver (Kåreland 2015, s. 27; Helander 2014, s. 85).  

Nästa uppslag fortsätter med orden “... DROG BORT HELA MATTAN!” (Lövestam och 

Gustavsson 2018, s. 17). I texten beskriver barnet att det fanns mer under mattan än vad det 

hade väntat sig. Barnet beskriver vad alla monster och djur gör när de kommit ut från mattan. 

Barnet hade anat att det skulle bli lite liv, men inte det här kaoset. Det plötsliga utropet med 

versaler kan tolkas som att det sker väldigt plötsligt och med kraft. Ungefär som när man 

snabbt ska dra bort ett plåster mot någons vilja.  



   
 

24 
 

Då reagerar pappan: “–Nej nu! skrek pappa, när ett vildsvin började dra i hans bästa tröja. –Vi 

måste göra något! Och det var då vi satte igång.” (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 18). På 

bilden, som täcker hela uppslaget, finns det både påhittade monster och djur bland annat en 

jättespindel, en björn, fladdermöss, en jättestor, hårig larv med två par ögon. De är överallt 

och alla familjemedlemmar brottas med minst ett odjur. Det är djur i ett köksskåp som häller 

ut något ur en påse, några välta flaskor töms på innehåll. Bilden är mörkare än alla tidigare 

bilder och det ser ut som något i luften som skulle kunna vara rök eller liknande. Här slåss 

hela familjen med de monster som sopats in under mattan. Odjuren är överallt och alla 

familjemedlemmar har ett eller flera monster de tampas med. Nu är det inte längre någon som 

säger till barnet att det inte finns några monster eller odjur. Pappan tar kommandot när han 

säger att de måste göra något. Ingen säger emot honom utan alla sätter igång tillsammans. Här 

tar pappan tillbaka sitt ansvar som förälder och är den som säger att de måste göra något. 

På sidan 19 och 20 ser man återigen husets utsida från gatan. I texten beskriver barnet hur de 

viftar ut flygande monster genom fönstret, drar ut djur i svansarna och pappan fångar monster 

med en håv och slänger ut dem genom fönstret. En del i texten går att tolka in mer i än att det 

bara rörde sig om odjur och kanske något annat: “Extra stora monster pratade vi allvar med, 

tills de gick med på att lämna huset självmant.” (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 19). Det 

kan tolkas som att familjen pratar ut om större konflikter, som inte bara går att vifta bort eller 

dra ett streck över, utan måste lösas mer på djupet. Sådant som inte var djur dammsög de upp. 

Till slut har de fått bort allt skräp och alla odjur och texten slutar med “Och titta på mattan!” 

(Lövestam och Gustavsson 2018, s. 19).  

På bilden ser man hur barnet släpper ut fladdermöss genom ett fönster, pappan står med en 

håv i ett annat fönster och mamman drar i flera svansar genom dörröppningen. På gatan går 

två monster och pratar med varandra på väg bort från huset och en stol kommer springande. 

Ett träd har gått av och en del av planket, som omgärdar huset, har vält. Nu lutar inte längre 

husets väggar inåt som på uppslaget på sidan 13 och 14. Både barnet och pappan ser glada ut, 

medan mamman ser ansträngd ut eftersom hon tar i för att dra ut odjur i svansarna. Familjen 

fortsätter att jobba tillsammans med att rensa huset på odjur.  

Alla karaktärerna rör sig från mitten och utåt sidorna, vilket Rhedin menar skapar en rörelse 

som ger oss intrycket av att odjur och annat skräp försvinner ut ur bilden (Rhedin 2001, s. 

172). Med stöd i Nikolajevas påtalande om psykologiska relationer (Nikolajeva 2008, s. 141) 

kan man se att alla familjemedlemmar är placerade på samma nivå i bilden. Det är ingen som 

uppvisar någon form av maktposition gentemot någon annan familjemedlem. Barnet är inte 
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längre det kompetenta barnet i den bemärkelse att det har tagit över de vuxnas ansvar. 

Föräldrarna har återtagit sin föräldraroll och nu är alla monster och odjur inget hemligt som 

hyschas längre utan nu ska alla odjur och allt skräp ut.  

På sidan 21 står det, som fortsättning från föregående uppslag,  

Den var alldeles slät. Färgerna kändes ljusa och glada igen, och den var mjuk 

att gå på. Inte minsta bula. –Jag hade nästan glömt hur det var att gå på den, 

sa mamma. –Och nu behöver jag inte ta omvägen genom fönstret, sa pappa. 

(Lövestam och Gustavsson 2018, s. 21).  

Bilden består endast av mattan med hela familjen samlad. Mamman ligger på den med 

händerna bakom nacken och blundar, barnet och pappan står och tittar på henne och alla ler. 

Mammans pose visar att hon är lugn och avslappnad. Det finns inte längre något otäckt med 

mattan eftersom hon ligger på den och verkar så lugn. Mamman verkar vara centrum i bilden 

då hon blundar, medan de andra tittar på henne. Barnet har återgått till rollen som barn och de 

vuxna har återtagit ansvaret i sina föräldraroller.  

På nästa sida beskrivs det i texten hur det kommit in ny luft i huset “/.../ det hade det också. Vi 

hade ju vädrat.” (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 22). Det kan betyda flera saker. Dels att 

de har vädrat ut alla monster och odjur rent bokstavligt, dels att de har vädrat sina åsikter. 

Författaren använder här ytterligare ett idiomatiskt uttryck i texten. När de på föregående sida 

pratade allvar med riktigt stora monster, som kan tolkas som riktigt stora konflikter eller 

problem, så pratade hela familjen ut, vilket kan tolkas som att de har vädrat sina tankar och 

åsikter med varandra.  

Texten fortsätter med att det dyker upp ett nytt monster. Ett litet och hårigt monster sitter på 

soffan en dag. Barnet sneglar på sin pappa och undrar vad han ska göra. Pappan lyfter upp det 

lilla monstret utan att tänka efter och går fram till mattan och lyfter på kanten. Då skriker 

mamman hans namn. Illustrationen visar vardagsrumsbordet, soffan, några fåtöljer och 

mattan. Pappan står och håller upp mattan med ena handen och håller ett monster i den andra. 

Barnet står bredvid och tittar på pappan. Pappan sneglar åt ett annat håll och ser ut att vissla 

och låtsas som ingenting. I övre högra hörnet är det en infälld bild på mamman i profil med 

rynkat ögonbryn, öppen mun och hela hon är alldeles röd med en gul bakgrund. Hon sträcker 

sig in på sidan i en hotfull pose.  

Det här är första gången i hela boken en vuxen gör något konkret i både bild och text. 

Tidigare sa pappan i texten att det måste göras något, när barnet hade släppt ut alla monster 
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från mattan, men det illustrerades inte. Här både läser vi att mamman är arg och det visas 

tydligt samt förstärks med en bild hur arg hon är. Bilden på mammans ansikte och överkropp 

är dessutom större än hela pappan, vilket pekar på ett psykologiskt övertag enligt Nikolajeva 

rörande psykologiska relationer (Nikolajeva 2008, s. 141). Pappan har återigen släppt sitt 

ansvar som vuxen samtidigt som barnet visar med sina tankar i texten att det har samma 

skarpsynthet som det haft tidigare. Barnet är väl medveten om monstret och nyfiken på hur 

pappan kommer att agera.  

Nästa sida fortsätter med att barnet berättar hur pappan stannade till när mamman ropade på 

det där sättet. Pappan tittar på monstret i sin hand och skrattar. “–Oj då, sa han. Det var bara 

av gammal vana. –Ja, sa mamma. Nu tar vi tag i det här.” (Lövestam och Gustavsson 2018, s. 

23). Här är det mamman som säger till pappan och han lyssnar på henne. Att de ska ta tag i 

det kan här tolkas som att de tar tag i problemet eller konflikten på en gång. Eftersom pappan 

håller i monstret redan blir det lite märkligt om det ska tolkas rent bokstavligt som att ta tag i 

monstret. Den här texten illustreras av hela familjen samlad på mattan igen, men nu står 

mamman och håller en hand bakom ryggen på barnet och tittar skeptiskt på pappan som står 

och håller i monstret och verkar försöka förklara sig. Mamman har i bilden tagit tydligt parti 

för barnet och ifrågasätter pappan. Det är bara pappan här som tagit avsteg från föräldrarollen 

medan mamman tydligt visar att hon tar sitt ansvar att skydda barnet och ifrågasätter pappan. 

Barnet är inte längre ensam om att se monster och blir hyschad utan mamman ser det också, 

så även pappan. Ingen försöker dölja att det finns ett monster och de tar tag i det på en gång 

utifrån mammans initiativ. Barnet behöver inte längre vara det kompetenta barnet som ensamt 

ska lösa en situation med vuxna som inte låtsas om något.  

Berättelsen slutar med att mamman och pappan tar tag i monstret tillsammans och bär ut det 

till soporna. Barnet berättar att mattan ligger kvar som den ska, slät och mjuk, så som mattor 

ska vara. På bilden står mamman och pappan tillsammans vid soptunnan. Mamman håller upp 

locket medan pappan släpper ner monstret. De tittar på varandra och ler. Barnet står på 

trappan och ler också. Tillsammans löser de problemet medan barnet står vid sidan av och ser 

på. Alla är lyckliga. Texten och bilden tillsammans menar att det är så som det ska vara. 

Mattan, eller familjelivet, ska vara slätt och mjukt eller med andra ord: behagligt. Det är 

mamman och pappan som löser problemet och barnet kan vara barn. Det finns en känsla av att 

barnet kan lita på att föräldrarna från och med nu kommer ta hand om alla monster som dyker 

upp och barnet behöver inte längre ha det ansvaret.  
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En intressant detalj genom hela boken är de små figurerna som påminner om huvudfotingar. 

De är de enda figurer som återkommer på flera olika sidor i boken. Till att börja med är de 

med på bokens framsida och då är de bakom mattan och inte under den. Sedan återfinns de på 

titelsidan. I boken dyker det upp en tavla på sidan 9 där huvudfotingen bär en krona. 

Figurerna finns även med på uppslaget på sidan 17, när barnet har lyft bort mattan och släppt 

ut alla monster och odjur. På sidan 19 står det två stycken huvudfotingar nere i ena hörnet 

utanför tomten. Dessa figurer skulle kunna vara illustratörens sätt att åldersbestämma barnet 

till någonstans i 4-5årsåldern, då barn brukar rita huvudfotingar. Eftersom berättelsen är 

skriven med barnet som berättare skulle de även kunna tolkas som barnets sätt att illustrera de 

odjur barnet ser. Huvudfotingarna kan var illustratörens sätt att spegla barnets inre värld. De 

monster och odjur vi ser på bilderna kan vara de “riktiga” monstren som finns i form av de 

konflikter familjen brottas med. Samtidigt kan huvudfotingarna vara barnets sätt att skapa en 

inre bild av det barnet inte riktigt förstår, men försöker göra begripligt.  

6. Slutsatser 
Syftet med den här analysen var att undersöka om, och på vilket sätt, de vuxnas brister 

skildras genom frågeställningen: Hur framställs relationen mellan de vuxna och barnet, i bild 

och text, i bilderboken Under mattan?  

Relationen framställs som något spänd där barnet mer och mer går mot det kompetenta barnet 

parallellt med de vuxnas frånsägande av ansvar, precis som Kåreland påpekar som vanligt i 

moderna bilderböcker (Kåreland 2013, s. 27). Det är även en fråga om maktpositioner där 

föräldrarna tystar barnet och bestämmer vad man pratar om och inte samt när det är slutpratat. 

Utifrån analysens gång blir de vuxnas brister tydliga genom deras handlingar gentemot barnet 

både i bild och text.   

I texten är det tydligt att barnet verkar vara den som redan från början ser att det är något som 

är fel och påtalar detta ideligen för föräldrarna, men de lyssnar inte till barnet och tar inte 

barnet på allvar. Föräldrarna hyschar barnet och låtsas om att de odjur barnet pekar på och 

nämner inte finns. De förvirrar även barnet genom att visa att de ser det barnet ser, men ändå 

säger de att det inte finns. Jag tänker främst på björnen som pappan sopar in under mattan. 

Barnet går mer och mer mot det kompetenta barnet och det syns särskilt tydligt i kombination 

med hur de vuxna frånsäger sig sitt ansvar som föräldrar, precis som Helander påpekar 

(Helander 2014, s. 85). Båda föräldrarna visar på ignorering av barnet och dess frågor. I 

början får barnet inga svar alls på sina frågor om monstren och de gånger föräldrarna svarar så 
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säger de att det inte finns, att barnet drömt eller att de är borta nu. Till slut ställer inte barnet 

fler frågor om monstren utan ser bara på medan föräldrarna fyller på under mattan. 

Bilderna förstärker ignoreringen av barnet med hjälp av minspel och gester. Även positioner i 

rummet och det faktum att mamman och pappan står enade på sidan 15 och barnet står ensamt 

och säger ifrån visar på skillnaden i makt samt att de vuxna håller ihop. I bilden på sidan 4 där 

mamman missar blomman hon vattnar och samtidigt ser ut att vissla ger läsaren en mycket 

tydligare bild av den medvetna ignoreringen av barnet än vad texten gör.  

Det första och sista monstret dyker upp när barnet och pappan är ensamma, vilket kan tolkas 

som konflikter som uppstår mellan dem som pappan är ovillig att ta tag i. Det är svårt att veta 

om mamman finns med i närheten vid båda tillfällena, men andra gången är hon det eftersom 

hon märker att pappan ska lägga in ett nytt monster under mattan och reagerar på det. Det är 

inte förrän vid andra tillfället hon ryter ifrån och de tar tag i monstret på en gång. Dock sker 

inte detta förrän efter att barnet har lyft på mattan och släppt ut alla monster, odjur och skräp 

som legat därunder. Mamman går från en vuxenroll där hon frånsagt sig ansvar till att ta 

barnets parti och även att vara en ansvarstagande vuxen. Hon lyssnar på barnet och ställer sig 

bokstavligt talat på barnets sida och ställer pappan mot väggen. Pappan däremot tar inget 

vuxen- eller föräldraansvar ens från början och han faller dessutom tillbaka till rollen där han 

är på väg att gömma ett nytt monster under mattan i slutet på boken.  

Eftersom boken är skriven utifrån barnets perspektiv med barnet som jagberättare kan vi inte 

vara helt säkra på den information vi får som läsare. Vi vet inte vad som egentligen händer 

och hur relationen mellan barnet och den vuxne ser ut från föräldrarnas perspektiv. Barnet har 

en egen syn på de odjur och monster som sopas in under mattan och i barns värld är saker och 

ting mera självklart än i vuxenvärlden. Det skulle kunna tolkas som att föräldrarna ändå pratar 

om odjur och monster med tanke på den konversation barnet återger på sidan 7, men det 

skulle även kunna vara barnets sätt att sätta ord på det barnet inte förstår. Dessutom är 

författaren en vuxen person som skriver ur ett barns perspektiv, men vi kan inte med säkerhet 

veta om ett barn i samma situation skulle göra på det här sättet.  

7. Diskussion  
Genom att läsa den här boken tillsammans med elever så berör vi de delar ur styrdokumenten 

som nämndes i inledningen om att elever ska ges möjligheter att lyssna på och samtala om 

olika texter. Under centralt innehåll nämns berättande texter och i samband med det även 
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bilderböcker samt texter som illustrerar människor och deras erfarenheter och upplevelser 

(Skolverket 2018, s. 258).  

I den analyserade bilderboken möter vi ett barn som framställs som ett kompetent barn där 

föräldrarna frånsagt sig vuxenansvaret och även ignorerar barnet och dess påpekande rörande 

alla monster och odjur. I samtal med elever om den här boken, både under läsningen, men 

även efteråt finns det potential att nå intressanta diskussioner kring vad som händer i boken. 

Även om inte alla barn känner igen sig rakt igenom hela boken kan det ändå finnas delar där 

de känner igen sig, exempelvis rörande en förälder eller annan vuxen som inte lyssnar eller tar 

barnet på allvar. Det är givetvis inte meningen att diskutera detta med elever för att påtala 

deras föräldrars fel och brister utan snarare en möjlighet att diskutera vad man kan göra, hur 

det känns, varför en förälder eller annan vuxen gör så etcetera. Här berör vi även de delar 

under kunskapskraven där elever ska kunna resonera om texter och även kunna jämföra dessa 

texter med sina egna erfarenheter. Det gäller även de elever som inte känner igen sig eftersom 

en jämförelse med egna erfarenheter ändå kan göras. 

Med tanke på Nikolajevas beskrivning rörande barns möjligheter att träna på jobbiga 

situationer i en fiktiv miljö (Nikolajeva 2017, s. 212), menar jag att den här bilderboken ger 

eleverna den möjligheten. Elever som känner sig trygga i klassen och vågar dela med sig eller 

lyfta sina egna tankar är givetvis önskvärt för att få igång en diskussion. Jag tror att även de 

elever som kanske inte vågar säga något eller själva delta i diskussionen kan ta till sig av det 

klasskompisarna lyfter. Det kan vara lättare för elever att lyfta brister hos andra vuxna i deras 

närhet, som påminner om föräldrarna i boken, framför de egna vårdnadshavarna.  

För elever i årkurs 2 och 3 kan boken vara intressant att läsa för att öppna upp samtal dels 

kring idiomatiska uttryck, då många elever antagligen hört uttrycket “sopa under mattan”, 

dels om vad det kan stå för i den här boken. Är det verkligen monster och odjur de sopar in 

under mattan? För elever med svenska som andraspråk kan det också vara en hjälp i att förstå 

vad idiomatiska uttryck är och skillnaden i att tolka det bokstavligt och bildligt. Det är inte 

själva uttrycket “idiomatiska uttryck” som förmedlas till eleverna utan uttrycken i sig, 

eftersom det kan vara lättare att förstå något som sätts in i ett sammanhang.  

Rörande uttrycket att sopa något under mattan är hela boken relevant, men eftersom den 

rymmer fler idiomatiska uttryck i bilderna kan även dessa lyftas med eleverna. Uppslaget på 

sidan 11 och 12 är ett sådant exempel. Mamman står upptryckt mot väggen och uttrycket “att 

ställas mot väggen” skulle kunna diskuteras. På sidan 10, där mattan jämförs med ett åskmoln 
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i texten, samt sidan 22, där ny luft kommit in i huset för att de hade vädrat, är också relevanta 

vid en undervisningssituation rörande idiomatiska uttryck. 

Om man ska se till bokens helhet och resultatet överlag så talar mycket av det mer till den 

vuxne än till barn och då tänker jag främst på små barn. Jag har svårt att tro att ett litet barn 

skulle kunna se symboliken i monstren som sopas under mattan som problem eller konflikter 

om inte den vuxne läsaren lyfter detta för barnet. Det krävs också att barnet är införstått med 

det idiomatiska uttrycket att sopa något under mattan. Bokens framsida tillsammans med 

titeln ger barnet intrycket av att det ligger något under en matta. Det är inte heller tydligt i 

boken att det skulle kunna röra sig om något annat.  

Boken är rekommenderad från 3–6 år och i den åldern är det nog snarare en rolig bok som ger 

en trevlig lässtund framför de djupare aspekterna som framkommit under analysens gång. 

Däremot är det mer troligt att yngre barn ser relationen mellan barnet och föräldrarna samt hur 

föräldrarna i boken behandlar barnet. Jag tänker främst på de tydliga delarna i texten där 

ingen av föräldrarna svarar på barnets frågor samt hyschar barnet. Jag tror även att yngre barn 

ges möjligheten att lära sig läsa av minspel och gester från bilderna och koppla dem till 

verkliga personer och situationer. Bilderna och färgsättningarna kan också hjälpa yngre barn 

att läsa av stämningen i boken även fast det förmodligen inte sker medvetet.  

Det går alltså att använda boken på olika plan utifrån bild och text beroende på vilken 

åldersgrupp man vänder sig till.  

Jag har under analysens gång fått insikter kring vikten av att analysera en bilderbok lite mer 

grundligt framför att bara läsa igenom den en gång, särskilt om tanken är att använda den i 

undervisning. Nu menar jag inte att det behövs samma genomgång och analys som vid en 

uppsats, men att läsa en bok flera gånger samt titta på bilder och text ger en stabilare grund att 

stå på inför exempelvis boksamtal. Eftersom alla tolkar bilder och texter olika utifrån sin egen 

erfarenhet är det lätt hänt att eleverna ser något som läraren inte sett om hen inte gått igenom 

boken ordentligt. Om läraren är förberedd på detta kan det vara lättare att fånga upp elevernas 

tolkningar och få en djupare diskussion. Givetvis finns det fortfarande en möjlighet att 

eleverna ser detaljer och gör tolkningar som läraren inte har sett och gjort, med tanke på att 

bilderböcker ofta har ett barnplan och ett vuxenplan, vilket Rhedin påtalar (Rhedin 2001, s. 

103).  
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