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_________________________________________________________________________ 

Abstrakt 

Syftet med det här examensarbetet är att skapa bilder som kan användas som stöd för barn 

som har upplevt skilsmässa i familjen. Det är ett samarbete med Vasa mödra- och 

skyddshem r.f., där man erbjuder stödgrupper för barn vars föräldrar har separerat. Jag har 

illustrerat en berättelse som används som material vid gruppträffarna. 

 

I teoridelen fördjupar jag mig i hur föräldrars skilsmässa kan påverka barn. Skilsmässa 

räknas som en kris i livet och speciellt barnen är utsatta. Hur de vuxna hanterar det som 

sker före, under och efter separationen har stor betydelse för barnens välmåga. 

 

I kapitlet om text och bild koncentrerar jag mig på bilderboken. Bilderböcker kan användas 

som stöd för barn som har upplevt olika kriser. Nuförtiden tar man inom barnlitteraturen 

upp även svåra teman, som sorg, mobbning, skilsmässa eller våld. 

 

Jag gjorde inalles tolv bilder till berättelsen som jag illustrerade. I min processbeskrivning 

tar jag upp vilka mål och visioner jag hade, vilken teknik jag använde och om olika val som 

jag gjorde. Jag försöker att ge en neutral och rättvis beskrivning av bilderna. 

 

Till slut konstaterar jag att bilder kan utgöra ett viktigt och mångsidigt stöd inom socialt 

arbete, en resurs som kunde användas mera. 

 
_________________________________________________________________________ 

Språk: Svenska Nyckelord: skilsmässa, separation, barn, illustration, bild, bilderbok, 
litteraturterapi, stödgrupp  

_______________________________________________________________________ 
 

  



 2 

OPINNÄYTETYÖ 

 

Tekijä: Jannika Nylander 

Koulutus ja paikkakunta: Sosionomi, Vaasa 

Suuntautumisvaihtoehto/Syventävät opinnot: Perhetyö 

Ohjaaja(t): Ralf Lillbacka ja Viveka Ågren-Rintala 

 

Nimike:  

_________________________________________________________________________ 

Päivämäärä 18.5.2019  Sivumäärä  48 Liitteet  
_________________________________________________________________________ 

Tiivistelmä 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda kuvia joita voidaan käyttää tukena lapsille 

joiden vanhemmat ovat eronneet. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Vaasan ensi- ja 

turvakoti r.y.:n kanssa, jossa tarjotaan vertaistukiryhmätoimintaa ero-perheiden lapsille. 

Olen kuvittanut tarinan jota käytetään ryhmätapaamisissa. 

 

Teoriaosassa kirjoitan eron vaikutuksista lapsiin. Vanhempien ero lasketaan elämänkriisiksi 

joka erityisesti altistaa lapsia. On suuri merkitys lasten hyvinvoinnille millä tavalla aikuiset 

käsittelevät eroon liittyviä asioita ennen eroa, eron aikana ja eron jälkeen. 

 

Teksti ja kuva-luvussa keskityn kuvakirjaan. Kuvakirjoja voidaan käyttää tukena lapsille 

jotka ovat kokeneet kriisin. Nykyään lastenkirjallisuus käsittelee raskaitakin aiheita kuten 

suru, kiusaaminen, vanhempien ero tai väkivalta. 

 

Tein kaikkiaan 12 kuvaa kuvittamaani kertomukselle. Prosessikuvauksessa käyn läpi 

millaiset tavoitteet ja visiot minulla oli, millaista tekniikkaa käytin ja valintoja jotka tein. 

Yritän antaa mahdollisimman neutraalin ja oikeudenmukaisen kuvauksen kuvista. 

 

Lopuksi totean että voidaan käyttää kuvia tärkeänä ja moniulotteisena tukena 

sosiaalityössä, sekä resurssina jota pitäisi käyttää enemmän. 

 

_________________________________________________________________________ 

Kieli: Ruotsi Avainsanat: ero, kuvitus, lapsi, lastenkirja, kuva, 
kirjallisuusterapia, vertaistuki 

_______________________________________________________________________ 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to create images to be used as support for children who have 

experienced divorce in their family. This thesis is made in co-operation with Vaasan ensi- ja 

turvakoti r.y. (Women´s shelter at Vaasa), where peer support is offered to children whose 

parents have separated. My contribution to this project was to make illustrations based on 

a written story, which is used as material within the groups. 

 

In the theoretical part I immerse myself in the effect that divorce has on children. Divorce is 

regarded as a crisis in life, which especially exposes the children. The way the adults handle 

what happens before, during and after the separation has a great impact on the well-being 

of the children. 

 

In the chapter about text & image I concentrate on picture books. Picture books can be 

used as support for children who have experienced different crises. Nowadays even 

children`s literature deals with heavy themes like sorrow, bullying, divorce or violence. 

 

I made a total of twelve images for this story. In my description of the process, I follow up 

my aims and visions for the project, the techniques I used and different choices I made 

along the way. I try to give a neutral and fair reflection over the images. 

 

Finally, I note that images can represent an important and multilateral form of support 

within social work, a resource that could be utilized more often. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Language: Swedish   Keywords: divorce, illustration, children, picture books, image, 
peer support 

_______________________________________________________ 
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1. Inledning 

Redan tidigt i mina studier hade jag en tanke på att det i mitt examensarbete ska ingå någon 

form av bilder eller bildskapande. Exakt hur visste jag inte, men eftersom jag har en 

bakgrund som bildkonstlärare kändes det naturligt att använda mig av tidigare kunskap från 

bildområdet i kombination med ny kunskap från det sociala området. 

Jag kom senare, under en praktikperiod, i kontakt med personer som arbetar vid Vasa 

mödra- och skyddshem. Det här ledde till att tankarna kring mitt examensarbete antog en 

konkret form. 

Bilder inom socialt arbete är inte ett nytt fenomen. T.ex. inom konstterapi, där klienter 

uttrycker sig genom skapande arbete i olika tekniker, har man en längre tid förstått nyttan 

och värdet av den helande kraft som finns inneboende i själva kreativiteten och 

skapandeprocessen. Människan mår bra av att ge uttryck för sina tankar, känslor, rädslor 

m.m. genom att arbeta konstnärligt i olika material där både process och resultat är viktiga. 

Men det är inte enbart det egna skapandet som är givande. Att betrakta eller ta del av 

konst- och kulturupplevelser kan också vara hälsofrämjande. Även när det gäller miljö och 

inredning har man börjat satsa mera på det estetiska. Man har bl.a. inom vården märkt att 

färger, former och bilder har betydelse. Välmågan främjas vid vårdinrättningar där man har 

målningar, foton eller andra bilder som patienter eller klienter kan relatera till och som 

väcker positiva associationer. 

I arbete med barn använder man sig ofta av bilder. I skolor och daghem används bilder 

främst i pedagogiskt, men även i estetiskt och socialt syfte. Ett viktigt och mångsidigt 

redskap i arbete med barn är barnlitteraturen. Bilderböcker läses och tittas i. Barn upplever, 

lär sig, får tröst och hittar glädje i bilder och berättelser. 

Inom barnlitteraturen har man mer och mer börjat våga ta upp även svåra teman, som sorg, 

död, skilsmässa och våld.  Böcker är goda hjälpmedel som stöd för barn då man vid olika 
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situationer behöver det. I socialt arbete kan man använda sig av texter och bilder både i 

förebyggande och i terapeutiskt syfte. 

 

 

1.1. Beskrivning och syfte 

Utgångspunkten för mitt examensarbete är att skapa bilder som kan användas som stöd för 

barn som har upplevt skilsmässa i familjen. Att göra bilder för ett sådant ändamål var nytt 

för mig och därför något som jag ville prova på. 

Personerna som jag kom i kontakt med arbetar som handledare vid Vasa mödra- och 

skyddshems öppna enhet Avokki. Vid Avokki var man intresserad av illustrationer till ett 

projekt. Den konstnärliga delen av mitt lärdomsprov består av bilder som jag har gjort i 

samarbete med Avokki. Bilderna illustrerar texter som används i arbete med stödgrupper 

för barn vars föräldrar har separerat. 

I teoridelen av mitt examensarbete tar jag upp huvudsakligen två olika teman som berör 

kärnan i mitt arbete. Jag skriver dels om föräldrars skilsmässa/separation och hurudana 

följder det kan få hos barn, samt dels om teori kring text och bild samt hur de kan användas 

terapeutiskt. I avsnittet om text och bild tar jag närmare upp det medium som mest 

påminner om resultatet av mitt samarbete med Avokki, nämligen bilderboken. 

Utöver detta skriver jag också om processen kring mitt bildskapande. Jag förklarar 

bakgrunden och beskriver hur jag har tänkt och vilka val jag har gjort. Jag reflekterar över 

hur bilderna lyckades och hur väl de fyller sin uppgift. 

Syftet med mitt examensarbete är att skapa bilder som kan stödja barn som har upplevt 

föräldrarnas separation. 
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2. Skilsmässa 

Jag tar i det här avsnittet upp allmänt om skilsmässa och hur föräldrars separation påverkar 

barn. Skilsmässa räknas som en kris i livet som påverkar alla familjemedlemmar. Speciellt 

barnen hamnar i en utsatt position eftersom en viktig struktur i deras liv rubbas och de 

sällan har möjlighet att påverka det som sker.  

 

 

2.1. När föräldrar skiljs 

Nina Kauppinen vid Åbo universitet har forskat i skilsmässor. Enligt henne hör Finland till  

ledande länder inom skilsmässostatistiken. Däremot har skilsmässorna inte ökat under en 

lång tid utan antalet har varit rätt konstant sedan slutet av 1980-talet, de har hållits kring 

drygt 13 000 per år. Det som däremot syns sämre i statistiken är samboförhållanden som 

avslutas, men man vet att de lättare bryts upp än äktenskap. Antalet barn som berörs av 

föräldrarnas separation i Finland är 30 000 - 40 000 per år. (Kauppinen 2013, 10, 

Statistikcentralen 2017) 

Trots att skilsmässor är vanliga kan man ändå inte säga att de flesta föräldrar skiljer sig 

lättvindigt. Oftast kämpar man på till bristningsgränsen för att hålla ihop. Många föräldrar 

håller ihop i en dålig relation med motiveringen att de gör det för barnens skull. Man skiljer 

sig först när man har börjat betrakta separationen som den enda lösningen. Genom att gå 

skilda vägar löser man de problem som var olösliga inom relationen. Även om det kan 

kännas hopplöst när man är mitt i det är det ändå meningen att separationen efteråt ska ge 

ökad livsglädje och mer harmoniska hem, barn och föräldrar. (Bergström 2018, 19, Salo 

2009, 118) 

 

2.2. Ur barnets synvinkel 

Barn känner ofta av att en separation är på kommande långt innan föräldrarna har talat om 

det. Stämningen i familjen kan vara spänd och irriterad, föräldrarna kanske grälar öppet. 

Barnens ålder, personlighet och uppväxthistoria inverkar på hur de reagerar på föräldrarnas 

separation. (Taskinen 2002, 12) 
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Enligt forskning kring barns reaktioner på föräldrars skilsmässa kan barn ofta tro att de själv 

är skyldiga till föräldrarnas separation. De kan vara arga på sina föräldrar och på hela 

världen, eller de kan vara deprimerade och sorgsna och upplever att de har blivit övergivna. 

Det är inte ovanligt att barn länge efteråt kan hoppas på att föräldrarna ska återförenas. Lite 

äldre barn kan vara bekymrade över hur föräldrarna ska klara sig och de tar ibland ett 

överdrivet vuxet ansvar för familjen. Om separationen har inneburit mycket gräl mellan 

föräldrarna kan barn uppleva lojalitetskonflikter och känner sig kanske tvungna att välja 

sida. (Taskinen 2002, 12) 

Man behöver tänka på att en separation ser olika ut ur barns och vuxnas synvinkel. Barn 

mister sin familjestruktur, som är av avgörande betydelse för deras utveckling. 

Familjestrukturen är en stödkonstruktion som barn använder sig av när de går igenom olika 

utvecklingsfaser. Den stöder deras mentala, fysiska och emotionella mognad. När den här 

konstruktionen brister står barnet tillfälligt utan stöd. Barn kan inte uppfatta tidsperspektiv 

på samma sätt som vuxna och förstå att kaoset är övergående. (Kauppinen 2013, 17) 

På grund av sitt beroende av de vuxna är barn väldigt sårbara för förändringar som sker i 

föräldrarnas liv. Små barn uppfattar händelserna omkring sig förmedlade via den eller de 

vuxna som är närmast barnet. (Kauppinen 2013, 17) 

Föräldrar kan under skilsmässoprocessen förringa barnets förmåga att uppfatta det som 

händer. Man kanske tycker att barnet är för litet för att förstå händelserna som det ser och 

hör. Det är också vanligt att föräldrarna tror att barnet inte har hört grälen som sker 

nattetid, men det är ofta så att barnet hör dem men inte berättar det för föräldrarna. En 

annan felaktig uppfattning som föräldrar ibland har är att man inte behöver berätta hela 

sanningen för barnet. Barn är för det mesta mycket mera uppmärksamma på allt som sker 

än vad föräldrarna tror. (Kauppinen 2013, 17) 

 

2.3. Reaktioner hos barn i olika åldrar 

Ett spädbarn reagerar oftast med störningar i sömn, ätande eller tarmfunktion. När barnet 

känner sig tryggt återgår funktionerna till det normala. I och med en skilsmässa mister 

spädbarnet närheten till den ena föräldern och det blir paus mellan gångerna man träffas. 
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För ett litet barn kan de här pauserna bli för långa för att förhållandet ska ge den närhet och 

trygghet som behövs för att utvecklas till en stabil relation. (Kauppinen 2013, 18) 

Barn i småbarnsåldern (1,5–3 år) kan reagera bland annat med sömnsvårigheter, ökat behov 

av uppmärksamhet, att ha lättare till gråt, gnällighet, irritation, aggression eller att backa i 

utvecklingen. Ett barn i lekåldern (3–6 år) tar ofta på sig skulden för föräldrarnas skilsmässa. 

Ett litet barn upplever sig själv som medelpunkten i världen och tror sig därför vara orsak till 

saker som händer. Ett sätt att reagera är att vara snäll, barnet vågar inte nödvändigtvis visa 

ilskan som separationen ger upphov till. Också sömnsvårigheter och mardrömmar är 

vanliga. För barn i lekåldern är det också typiskt att känna separationsångest, övergivenhet 

och att vara rädd för att vara ensam. Det är väldigt viktigt att föräldrarna  förklarar för 

barnet att det aldrig är hans eller hennes fel att föräldrarna skiljs. (Kauppinen 2013, 18) 

5-8-åringar har benägenhet att sörja mera öppet och synligt. De har ofta ledsamt efter den 

andra föräldern och kan känna sig deprimerade. Ångesten kan ta sig uttryck som orolighet, 

dagdrömmeri, koncentrationssvårigheter och sämre skolresultat. Kamratrelationerna kan bli 

lidande för barnet kan vara lättretligt och aggressivt. (Kauppinen 2013, 18) 

Barn som har upplevt föräldrarnas skilsmässa i 9-12-års åldern kan öppet beskylla den ena 

eller båda föräldrarna för att ha orsakat separationen och visa sin ilska mot dem. Vanligt är 

också känslor av sorg, ångest, ensamhet och hjälplöshet. Det här gör barn mottagliga för 

manipulation, de kan överge en förälder eller öppet visa aversion mot förälderns nya 

partner. Somatiska besvär, svårigheter i skolan, lögner, snatteri, droganvändning och 

brottslighet kan i värsta fall bli en följd. Det här gäller också för tonåringar, som är i en 

sårbar ålder för föräldrarnas separation. Om föräldrarnas kontroll och omsorg minskar är 

det risk att ungdomarna söker sig till alternativt sällskap vilket kan leda till missbruk, mental 

ohälsa och speciellt för flickors del till tidiga sexuella relationer. (Kauppinen 2013, 18-19) 

 

2.4. Att underlätta för barnet 

Enligt forskningen finns det många saker som man som förälder kan och bör tänka på för att 

underlätta skilsmässan för barnet, både före, under och efter separationen. Fastän en 

separation normalt är en tung och svår upplevelse är det ändå möjligt att komma vidare i 

positiva tecken. De gräl och den osäkerhet som skilsmässan är förknippad med är oftast 
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värre än själva skilsmässan. Det kan tvärtom vara en lättnad för barnet om en spänd 

familjesituation får ett slut. (Taskinen 2002, 13, Broberg&Hakovirta 2009, 124) 

Det viktigaste för föräldrarna att tänka på är att sätta barnets behov och trygghet främst, 

även om man inte kan komma överens om någonting annat. Man kommer alltid att vara 

barnets mamma och pappa, för ett föräldraskap kan man inte välja bort. Det är inte barnet 

man ska skilja sig från. (Nilsson 2008, 6-7) 

Som förälder behöver man ta sig tid att förklara för barnet att det inte är barnets fel att 

föräldrarna flyttar isär. För ett barn är det inte heller självklart att föräldrarna älskar barnet 

lika mycket som förr, eftersom de inte älskar varandra längre. Det är viktigt att barnet får 

höra att det fortfarande är lika värdefullt för både mamma och pappa. (Nilsson 2008, 28) 

Förmågan att vara lyhörd är en kvalitet i föräldraskapet som spelar stor roll för att barn ska 

uppleva föräldrarna som en trygghet och någon de kan vända sig till med oro och 

svårigheter. Lyhördhet som förälder betyder att vi kan leva oss in i barnets upplevelser på 

ett känslomässigt plan och bemöta barnet på ett förutsägbart sätt som skapar trygghet. Vid 

en separation behöver barnet extra mycket lyhördhet av föräldrarna. (Bergström 2018, 12) 

Tänk på att: 

 lyssna på barnet och ge barnet möjligheter att fråga 

 visa respekt för barnets oro 

 förbereda barnet i tid för förändringar, även små sådana 

 prata med barnet istället för till det 

 vara lyhörd och lära dig att "läsa av" ditt barn 

 uppmuntra ditt barn att själv berätta hur saker känns 

 inte tala illa om den andra föräldern med barnet (Nilsson 2008, 29,33) 

Efter separationen är det viktigt att föräldrarna försöker skapa en fungerande relation med 

varandra och upprätthåller en positiv bild av den andra parten hos barnet. Föräldrarnas 

gemensamma samarbete är viktigare för barnets anpassning än någondera förälderns 

individuella förhållande till barnet. (Taskinen 2002, 13) 

Bäst klarar barnen av skilsmässosituationen om: 



 12 

 de har en naturlig, förtroendefull och kontinuerlig relation till båda föräldrarna 

(känner att de har ett hem hos båda två, att båda föräldrarna stöder barnens 

relation till den andra) 

 de har informerats om den förestående separationen (varför föräldrarna skiljs, när 

det sker och vad det leder till) 

 man har gått igenom deras situation konkret (arrangemang med boendet, umgänget 

med båda föräldrarna) 

 deras känslor har beaktats (skilsmässan är inte barnets fel, man har kunnat behandla 

ilska, sorg och besvikelse som barnet känner) 

 föräldrarna och släkten behåller artiga relationer (talar respekterande om och 

undviker att i barnens närvaro kritisera den andra parten själv eller hans/hennes nya 

partner) (Taskinen 2002, 13) 

Att båda föräldrarna håller fast vid en så likadan uppfostran som möjligt efter skilsmässan är 

också något som underlättar för barnet. Det ger barnet en trygghet att veta att man i båda 

hemmen följer liknande regler och vardagsrutiner. (Mäkijärvi 2014, 72-73) 

 

2.5. Inverkan på sikt 

Det har forskats ganska mycket i hur föräldrars skilsmässa påverkar barn, men resultaten är 

inte helt samstämmiga. Det som huvudparten av forskningen ändå är ense om är att 

separationen utgör en risk för barns utveckling. Enligt en studie har skilsmässobarn svagare 

psykologisk anpassning, sämre sociala färdigheter och lägre akademisk prestationsförmåga 

samt mera beteendestörningar jämfört med barn som har vuxit upp i kärnfamiljer. 

Skillnaderna mellan grupperna var ändå små. I undersökningen kom också fram att de barn 

som var små när föräldrarna skildes hade mer beteendestörningar jämfört om barnen var 

äldre vid den tidpunkten. Barn som var i pubertetsåldern vid tiden för skilsmässa hade 

däremot flera sociala problem och svårigheter med akademiska färdigheter. Ändå hittade 

man inga långvariga negativa följder i utvecklingen hos största delen av alla skilsmässobarn. 

(Kauppinen 2013, 19) 

Broberg&Hakovirta menar också att största delen av barn vars föräldrar har separerat klarar 

sig bra, även om en del kan få t.o.m. allvarliga problem. En viktig sak bland många faktorer 
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är hurudant förhållandet till den förälder som barnet inte bor hos utvecklas. 

(Broberg&Hakovirta 2009, 123) 

I en forskning undersökte man familjestrukturens inverkan på barn med psykosociala 

problem, bland annat emotionella störningar och beteendestörningar. Enligt rapporten var 

det ingen skillnad om man bodde med sina båda biologiska föräldrar eller inte. 

Beteendeproblematiken berodde enligt undersökningen mera på hemmets 

demokratiförhållanden, inkomstnivå, familjens funktionsduglighet och föräldrarnas omsorg. 

(Kauppinen 2013, 19) 

Icke-fungerande och otillräckligt föräldraskap (t.ex. alkoholmissbruk, stressande 

livssituation, asocialt beteende, dålig ekonomi) är faktorer som ofta finns i familjen långt 

innan sklismässan. Det är svårt att säga om symtom hos barnen härrör från livet i familjen 

före skilsmässan eller om det är föräldrarnas separation som är orsaken. (Kauppinen 2013, 

19-20) 

 

2.6. Konflikter och gräl 

Leena Mäkijärvi menar att forskning kring grälande föräldrar och hur det påverkar barnen är 

enig om att påverkan är negativ. Största delen av barnen som ser och hör sina föräldrar 

gräla får någon form av psykiska symtom. Den skadliga inverkan kan följa med upp i 

vuxenåldern. Det anses därför vara av största vikt att som förälder undvika att gräla öppet 

framför barnen. Fysiskt våld är ändå det som skadar mest, både att bevittna och att utsättas 

för. (Mäkijärvi 2014, 86-88) 

Gräl i familjen tas upp något mera nyanserat i en artikel av Sirpa Salo. Där sägs att konflikter 

inom parrelationen inte i sig behöver påverka barn negativt, utan hur de sker. Upprivande 

gräl som inte leder till någon lösning och som dessutom berör barnet själv, är skadliga. 

Konflikter som löses konstruktivt, utan aggression och som inte berör barnet, lämnar 

däremot sällan spår. (Salo 2009, 107) 

Fungerar föräldrarnas relation dåligt leder det till en emotionellt otrevlig stämning i 

familjen, vilket är ett hot mot barnets emotionella och till och med fysiska välmående. Om 

föräldrarna har ständiga och allvarliga konflikter minskar deras förmåga att vara emotionellt 

närvarande och reagera sensitivt på barnets behov. Den här förmågan är enligt 
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anknytningsteorin väsentlig för en trygg utveckling av föräldra-barn-relationen. (Salo 2009, 

107) 

Inom forskningen har man kunnat påvisa att de vanligaste symtomen som uppträder hos 

barn till följd av konflikter i föräldrarelationen är asocialt beteende, ångest, 

beteendeproblem, förändringar i kognitiva prestationer och i känslolivet, fysiologiska 

symtom samt problem i kamratrelationerna. Vid undersökningar har man hittat direkt 

korrelation mellan ökning eller minskning av föräldrarnas interna konflikter och barnens 

symtom. Man kan ändå inte säga att alla barn reagerar lika, för också inom samma familj 

kan symtomen variera mycket syskonen emellan. (Salo 2009, 104-107) 

I bästa fall löser en skilsmässa sådana problem i föräldrarnas relation som  barnens välmåga 

påverkas negativt av. Med andra ord mår barnen bättre av en separation om föräldrarnas 

relation präglas av fientlighet, ständiga konflikter eller våld. (Broberg&Hakovirta 2009, 124) 

 

2.7. Kontakt till båda föräldrarna 

Det vanligaste arrangemanget för barnens boende efter föräldrarnas separation är att 

barnen bor hos mamman. Förhållandet till pappan upprätthålls genom planerade 

träffar/besök. Barnets rättighet till sina båda föräldrar vilar på laglig grund och bekräftas 

också av FN:s konvention om barnets rättigheter. Enligt flera undersökningar kan man 

konstatera att en viktig faktor för barns välmående är att barnet upprätthåller en god 

kontakt också till den förälder som hen inte bor hos. (Broberg&Hakovirta 2009, 125) 

Förhållandet mellan frånskilda pappor och deras barn är en källa till oro. Forskning visar att 

upp till 35% av skilsmässobarnen har mycket lite eller ingen kontakt med sin pappa. 

Papporna kanske inte själva inser sin betydelse för barnen, men en närvarande och 

engagerad pappa minskar pojkars beteendestörningar och flickors emotionella problem 

samt främjar barnens kognitiva utveckling, visar undersökningar. Paradoxalt nog verkar det 

som om många pappor vaknar upp i sitt faderskap när skilsmässan är ett faktum, då tiden 

med barnen minskar drastiskt. (Kauppinen 2013, 20) 

Omständigheter som gör att en god kontakt mellan pappa och barn etableras och 

upprätthålls är pappans engagemang i barnets uppfostran och vardag samt pappans 

ekonomiska deltagande. Kvaliteten i umgänget har större betydelse än hur ofta träffarna 
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sker. En faktor som är avgörande för den goda kontakten är föräldrarnas samarbete. Skilda 

föräldrars förmåga till samarbete och att upprätthålla ett fungerande föräldraskap på var 

sitt håll är för barnens del de stora utmaningarna med en separation. Det skulle därför vara 

av största vikt för barnens välmående att redan i ett tidigt skede av separationsprocessen 

stöda föräldrarna i deras kommunikation. (Broberg&Hakovirta 2009, 139) 

Trots att barn i Finland inte i nuläget kan ha mera än en officiell adress ökar det växelvisa 

boendet bland barn vars föräldrar har separerat. Med växelvist boende menar man att 

barnen turas om att bo hos vardera föräldern, oftast vecka-vecka. Enligt Hannariikka 

Linnavuori som har gjort en studie om saken finns det inte mycket inhemskt 

forskningsmaterial från tidigare. Hon menar också att det bland barnpsykologer, 

socialarbetare m.fl. experter på området finns delade meningar om nyttan eller skadan av 

växelvist boende för barn. (Linnavuori 2009, 145) 

Forskning från bl.a. Sverige betonar att det växelvisa boendet måste utgå från barnets bästa 

och rätten till båda föräldrarna. Cirka hälften av föräldrarna i Sverige som separerar väljer 

numera att låta barnen bo hos båda föräldrarna. Om det växelvisa boendet är praktiskt 

möjligt, flexibelt och om barnet känner sig hemma hos båda föräldrarna är det ett idealiskt 

boendearrangemang. Priset är att barnet måste flytta mellan hemmen, men föräldrarna 

behöver genom sitt samarbete se till att det är värt priset. (Linnavuori 2009, 164-165) 

 

2.8. Mot det bättre 

Ett allmänt drag inom forskning som gäller skilsmässa är att man drar slutsatsen att 

kärnfamiljen är det bästa för barn att växa upp i. Barns välmåga styrs ändå av många 

faktorer. Att växa upp med ensamförsörjare är i sig inget som skadar barn. Däremot är den 

skam och det sociala stigma som ett barn till en ensam förälder kan utsättas för av den 

omgivande samhällsattityden långt mera skadlig än själva familjetypen som barnet växer 

upp i. (Palmunen 2009, 73) 

Attityder och fördomar behöver säkert arbetas med. Men i och med att skilsmässor ändå är 

ganska allmänna och har blivid en del av så många människors vardag minskar fördomarna 

och attityderna blir mindre fördömande. 
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Trots att man skiljer sig mycket i Finland är, enligt Familjebarometern 2009, nästan 85% av 

de som lever i parförhållanden ganska eller mycket lyckliga. Lyckan är större hos yngre än 

medelålders och äldre par. Känslan av lycka har stigit betydligt sedan 1970-talet, vilket kan 

tyda på att man har blivit bättre på att bryta upp ur problematiska förhållanden, i stället för 

att hålla ihop och uthärda. (Kauppinen 2013, 11) 

 

 

 

 

3.  Skilsmässoarbete vid Vasa mödra- och skyddshem 

Vid Avokki har man sedan 2015 jobbat med projektet ”Tillsammans men skilt”, där man 

ordnar stödgrupper för barn till skilda föräldrar. Barnen är huvudsakligen i åldern 5-10 år. 

Under gruppträffarna behandlas sådant som barn går igenom i samband med föräldrarnas 

separation. Man läser bl.a. en berättelse som tar upp olika teman under varje träff. Den här 

berättelsen saknade bilder och i det sammanhanget kommer mitt arbete in. Mitt uppdrag 

har varit att illustrera en berättelse, eller rättare sagt tre olika texter, om samma 

huvudperson. Huvudkaraktären i berättelserna är ett barn vars föräldrar har separerat. 

 

3.1. Modellen “Barnet vill prata” 

Stödgrupper för barn med skilda föräldrar startades år 2015 i Vasa mödra- och 

skyddshemsförenings “Tillsammans men skilt”-projekt. Suomen kasvatus- ja perheneuvonta 

ry. (KASPER) tillhandahåller en modell för att handleda stödgrupper för barn med skilda 

föräldrar. Projektarbetarna skolades enligt modellen. Under projekttiden (2015-17) 

noterades ett behov av svenskspråkiga stödgrupper samt även stödgrupper för barn under 

skolåldern. (Lammi&Lehtola 2017, 2) 

Med hjälp av erfarenheterna och feedbacken från projektgrupperna har man samlat och 

utvecklat en modell för stödgruppsverksamhet som kallas “Barnet vill prata”. Den innehåller 

de arbetsmetoder som behövs för att hålla och handleda stödgrupperna. Modellen är riktad 

till 5-10-åriga barn som har upplevt föräldrarnas separation. Verksamhetsmodellen finns på 

finska och svenska. Vasa mödra- och skyddshem ry. har som mål att sprida den här 
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modellen genom att erbjuda skolning till de olika kommunerna i Österbotten. 

Utvecklingsarbetet är en del av Österbottens LAPE-projekt. (Lammi&Lehtola 2017, 2) 

Förutsättningen för ett barns deltagande i gruppen är att föräldrarnas beslut om separation 

är säkert, att föräldrarna har berättat det för barnet och att boendearrangemangen är 

ordnande. Det är viktigt att ha båda föräldrarnas samtycke till att barnet deltar, det minskar 

på barnets lojalitetskonflikt. Syskon kan delta i samma grupp.  (Lammi&Lehtola 2017, 3) 

 

 

3.2. Barnet i fokus 

I stödgruppen får barnet möjlighet att prata om de tankar och känslor som 

familjesituationen har väckt hos barnet. De teman som behandlas gås igenom med hjälp av 

att leka, rita och läsa berättelser. Vid varje grupptillfälle finns alltid två grupphandledare så 

att varje barn kan beaktas individuellt och ges möjlighet att prata med en vuxen. Till 

stödgruppens grundprinciper hör ett förebyggande tankesätt, samt respekt och opartiskhet 

gentemot båda föräldrarna och barnet.  (Lammi&Lehtola 2017, 3,6) 

Barnets tankar om och upplevelser av föräldrarnas separation kan avvika mycket från 

föräldrarnas egna uppfattningar. Barnet kan också hålla många saker inombords, som kan 

kännas svåra att berätta för föräldrarna. I stödgruppen ges barnet utrymme att berätta om 

sina egna upplevelser för en neutral vuxen. Man arbetar också med att gå igenom och 

namnge känslor, så att barnet lär sig att känna igen, konfrontera och hantera olika känslor. 

Grundtanken är att alla känslor är tillåtna. (Lammi&Lehtola 2017, 4-5) 

I stödgruppen får barnet erfara att det finns andra barn i samma situation, vilket kan vara en 

lättnad. Kamratstödet är viktigt då barnet får möjlighet att höra andras tankar och 

upplevelser och även får sina egna tankar och känslor bekräftade. Att försöka hitta det 

positiva och stärka det som är bra ska finnas med vid varje gruppträff. Genom att 

tillsammans med barnet hitta nya alternativ och synvinklar stöder gruppen barnet och 

stärker välmågan. (Lammi&Lehtola 2017, 5-6) 
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3.3. Stöd för föräldraskapet 

Till gruppens målsättningar hör också att stöda föräldraskapet efter separationen. Genom 

att skriva ett infobrev år föräldrarna efter varje gruppträff kan grupphandledarna 

uppmuntra föräldrarna att t.ex. fortsätta att diskutera med barnet de teman som man har 

behandlat under träffen. Syftet är att stöda föräldrarna att prata om familjesituationen med 

barnet, så att också barnet känner sig tillfreds med att prata om saken där hemma. 

(Lammi&Lehtola 2017, 6) 

Efter de fem gånger som stödgruppen samlas ordnas en familjeträff för varje barn, där båda 

föräldrarna (om möjligt) deltar tillsammans med barnet/syskonen. Under den sista 

gruppträffen har grupphandledarna tillsammans med barnen funderat på vilka saker var och 

en tycker att skulle vara viktiga att berätta för föräldrarna. På det här sättet får barnet välja 

vilka teman man kommer att prata om under familjeträffen. (Lammi&Lehtola 2017, 16) 

 

4.  Text och bild 

Eftersom jag i mitt examensarbete skapar bilder till text kommer jag här att ta upp något om 

teorier kring text och bild. Det är ett brett område och inom forskningen finns det många 

olika infallsvinklar beroende på om man lägger tyngdpunkten vid text eller vid bild. Den 

samverkan som sker mellan text och bild är intressant och användbar inom många områden, 

inte minst i dagens mediala värld. 

Texter och bilder uppträder ofta tillsammans och de har en lång gemensam tradition. 

(Mikkonen 2005, 13) Kombinationen av text och bild används i många vitt skilda 

sammanhang, bl.a. i tidningar och tidskrifter, i TV, film och på internet, i reklamer och annan 

grafisk design, på teater, i seriekonst och i bilderböcker samt inom olika visuella 

konstinriktningar som collagekonst, dadaism, surrealism och graffiti. 

Viktiga frågor kan vara: Vad är det som förenar text och bild eller skiljer dem åt? Hur kan 

man kombinera dem? Vad händer när text och bild samverkar? Hur har våra attityder till 

texter och bilder ändrats över tid? (Mikkonen 2005, 16) 
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4.1. Att läsa text och bild 

Både bildspråk och verbalspråk är teckensystem, men deras uttryck är olika. Då 

verbalspråket uttrycks i text består det av bokstäver, ord, meningar och stycken. 

Verbalspråkets tecken kallas konventionella tecken. Bildspråkets uttryck består däremot av 

punkter, linjer, ytor, figurer, former och eventuellt färger. Bildspråkets tecken kallas ikoniska 

tecken. Både verbalspråket och bildspråket kräver läskunnighet. (Borgersen&Ellingsen 1994, 

12, Nikolajeva 2000, 12) 

Ett sätt att förklara skillnaden mellan bild och text är att bilden liknar det den representerar 

i verkligheten, t.ex. bilden av en katt. Det visuella tecknet bygger på en analogi. 

Verbalspråkets tecken däremot är sammansatt av bokstäver, i det här fallet KATT, vilka inte 

påminner om en verklig katt. Verbalspråkets tecken är konventionellt betingade, eftersom 

de är bestämda av språkliga överenskommelser. När det gäller verbalspråket är man 

beroende av att lära sig tecknen för att förstå dem. Men även bildspråket kräver 

läskunnighet. Det är inte alltid helt enkelt att förstå innehållet i en bild även om man ser vad 

den föreställer. Man behöver sätta in bilden i sin kulturella och tidsmässiga kontext för att 

kunna avläsa dess budskap. (Borgersen&Ellingsen 1994, 12-14) 

 

4.2. Bilderboken 

Bland de olika konstformerna som handlar om text och bild och deras samverkan kommer 

jag att granska bilderboken mera ingående, eftersom den ligger närmast det som jag har 

gjort som examensarbete. 

Bilderboken räknas som en konstform där man använder sig av två kommunikationsnivåer, 

den verbala och den visuella. Bilderboken är ett gränsfall mellan litteratur och bildkonst, 

eller en kombination av båda, där ordens och bildernas växelverkan är en central del av 

uttrycket. Ikonotext är ett begrepp som betecknar den syntes av ord och bilder som varje 

bilderbok består av. (Nikolajeva 2000, 11, 15, Mikkonen 2005, 329) 

I en bilderbok är textens uppgift att berätta och bildens att beskriva. Att läsa en bilderbok 

kan jämföras med en cirkel. Oberoende om man startar från texten eller bilden skapas 

förväntningar på den andra delen, som i sin tur skapar nya erfarenheter och nya 
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förväntningar. Som läsare/betraktare rör man sig mellan det verbala och det visuella medan 

man både breddar och fördjupar sin förståelse. (Nikolajeva 2000, 12-13) 

Nikolajeva (2000, 13) menar att unga läsare sannolikt har en intuitiv insikt om det här, 

eftersom de ofta begär att man läser samma bok om och om igen. För varje läsning 

fördjupas förståelsen ytterligare. Vuxna har däremot oftast förlorat förmågan att läsa 

bilderböcker och uppfattar bilderna som enbart dekorationer. (Nikolajeva 2000, 13) 

Mäki&Linnainmaa förklarar det så att då barnet vill höra en saga flera gånger på nytt 

behandlar barnet något som just då är viktigt i dess utvecklingsskede. Därför ska man som 

vuxen läsa boken tills barnet har behandlat saken färdigt och är beredd att gå vidare i sin 

utveckling. (Mäki&Linnainmaa, 2005, 31) 

Ett centralt begrepp när det gäller att förstå hur bilderboken kommunicerar är luckor. Både 

text och bilder i en bilderbok lämnar luckor som läsaren/betraktaren fyller i med egna 

kunskaper och erfarenheter. De här luckorna lämnas ibland medvetet av 

bilderboksskaparen för att stimulera läsarens engagemang, samt ibland omedvetet. Det 

betyder att det mellan text och bild finns oändligt med möjligheter till växelverkan, 

eftersom luckorna i ord och i bilder inte är de samma utan de kan fylla i varandras luckor. 

(Nikolajeva 2000, 13) 

Enligt Mikkonen (2005, 330) är det inte helt enkelt att göra en exakt definition på vad en 

bilderbok är. Hur många bilder ska det vara i förhållande till textsidorna? När övergår 

förhållandet till att vara en hierarki mellan text och bild där bilderna enbart blir dekorativa 

illustrationer till texten? Mikkonen menar att först då det finns en förväntning på att 

bilderna har en vidgande inverkan på texten kan man tala om bilderbok. 

Nikolajeva (2000, 17-18,21-22) gör en kategorisering av bilderboken på basen av 

förhållandet mellan text och bild. I den här kategoriseringen ingår inte böcker som utgörs av 

två ytterligheter. Dessa är böcker med illustrationer där texten fungerar lika väl utan bilder 

samt böcker med enbart bilder, av typen pekböcker. Alla övriga bilderböcker, som ryms 

mellan dessa två ytterlighetskategorier, kan delas in så här: 

 symmetrisk bilderbok: två parallella berättelser, en verbal och en visuell, som i 

princip säger samma sak 
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 kompletterande bilderbok: ord och bilder kompletterar varandra, fyller i varandras 

luckor, kompenserar varandras olikheter 

 expanderande eller förstärkande bilderbok: bilderna förstärker och stödjer orden, 

den verbala berättelsen är starkt beroende av bilderna och går inte att förstå utan 

dem. Eventuellt kan förhållandet vara det omvända 

 kontrapunktisk bilderbok: ord och bilder står i kontrapunktiskt förhållande till 

varandra, de ifrågasätter varandra på ett spännande och kreativt sätt, varken ord 

eller bilder är förståeliga utan varandra 

 motstridig eller ambivalent bilderbok: kontrapunkten övergår till konflikt, ord och 

bilder stämmer inte överens med varandra, det skapas förvirring och osäkerhet 

Enligt författaren är det här en mycket grov indelning och de olika kategorierna förekommer 

i skiftande utsträckning. Dessutom kan förhållandet mellan text och bild skilja sig mellan 

bokens olika dimensioner, som till exempel i persongestaltning, tempo eller rytm. 

(Nikolajeva, 2000, 22) 

 

4.3. Bilderböcker med allvarliga teman 

Under den här rubriken tar jag upp om den sortens bilderböcker som behandlar svåra saker 

i livet. Det finns ett rätt stort utbud av böcker som är riktade till barn, där berättelserna 

handlar om olika livskriser. De fyller en viktig funktion eftersom barnet via de här 

berättelserna kan identifiera sig med karaktärerna i böckerna, få tröst och styrka och känna 

att hen inte är ensam med de tunga känslorna. 

Trots att utbudet av den här typen av bilderböcker nuförtiden är föredömligt stort är det 

ändå ett relativt nytt fenomen och därför svårt att hitta relevant forskning kring det. Päivi 

Heikkilä-Halttunen är en som har studerat den här saken. Hon säger att fler och fler skuggor 

har uppenbarat sig i den annars idylliska bilderbokstraditionen. 1990-talet förde med sig en 

oro för barnens välmående, vilket resulterade i en ökning av böcker med allvarliga teman. 

Men riktigt etablerad har problemcentrerad barnlitteratur blivit först på 2000-talet. 

(Heikkilä-Halttunen, 2010, 17) 

Den allmänna trenden inom barnbokslitteraturen är att man numera beskriver livet mera 

realistiskt och vågar ta upp ämnen som tidigare ansågs vara för känsliga, som t.ex. sjukdom, 
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död och sorg. På 2000-talet finns det knappast några tabubelagda ämnen kvar som man 

tycker att inte går att behandla inom barnlitteraturen. Det vanliga är att dessa först tas upp 

inom ungdomslitteraturen och sedan, med liten fördröjning, i barnlitteraturen. Teman som 

behandlas är bland andra skilsmässa, familjevåld, incest eller föräldrars psykiska ohälsa. 

(Heikkilä-Halttunen, 2010, 17-18) 

 

4.4. Böcker som stöd 

Man har länge använt sig av berättelser och böcker som stöd vid olika kriser i livet. 

Litteraturterapi, lästerapi eller biblioterapi är namn som används för att beskriva den form 

av terapi som använder sig av det lästa och skrivna ordet i terapeutiskt syfte.  Under ledning 

av en terapeut kan växelverkan mellan klienten och texten leda till bättre självinsikt och 

ökad självkänsla, lätta på inre konflikter, klargöra livsvärderingarna samt öka empatin. 

(Ayalon&Flasher, 1997, 65) 

På Suomen kirjallisuusterapiayhdistys r.y:s hemsida nämner man också att litteraturterapin 

ger metoder för både barn, unga och vuxna att behandla och bemästra utmanande 

livsskeden och att stöda välmående. 

Litteraturterapi hör till de kreativa terapiformerna. Målen är bland annat att med hjälp av 

berättelser och liknelser öka självkännedomen, förbättra självkänslan, utveckla sin 

uttrycksförmåga och förebygga mental ohälsa. När det gäller barn och unga lämpar sig 

litteraturterapin som hjälp för många traumatiska händelser som rädslor, ensamhet, 

mobbning, problem med missbruk, föräldrars skilsmässa eller osäkerhet kring den sexuella 

identiteten. (Heikkilä-Halttunen, 2010, 251-253) 

Den här sortens terapi används i vårdsammanhang av psykologer, läkare och terapeuter. I 

förebyggande syfte kan litteraturterapeutiska metoder användas av t.ex. lärare, 

skolkuratorer, ungdomsarbetare och daghemspersonal. (Heikkilä-Halttunen, 2010, 251) 
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4.5. Hur hjälper böcker? 

I Finland är det relativt nytt att använda litteraturterapi med barn, även om sagor och 

berättelser i sig är bekant sedan länge. Som begrepp talar man då oftast om sagoterapi, eller 

terapeutisk användning av sagor och berättelser. (Mäki&Linnainmaa, 2005, 26) 

Samverkan med berättelsen fungerar ofta så att lyssnaren/läsaren upplever igenkännande, 

vilket sätter igång en känsloreaktion som leder till en befriande upplevelse. För barn kan 

berättelser i böcker fungera som förmedlare mellan barnet och svårigheter i verkligheten, så 

att berättelsen hjälper barnet att behålla ett tryggt avstånd till det svåra. Berättelsen tillåter 

på samma gång både tillräckligt avstånd och delaktighet. (Heikkilä-Halttunen, 2010, 255) 

För barn är det ofta svårt att i olika krissituationer definiera sina tankar och känslor. Vid 

sådana tillfällen har man märkt att det är till hjälp för barnet att identifiera sig med en fiktiv 

person i en berättelse som kämpar med liknande problem som barnet själv. Barnet blir 

stärkt och känner sig mindre ensam med svårigheten. Barnlitteratur uppmuntrar i bästa fall 

till att komma i kontakt med och våga visa sina känslor, samt till att ge självförtroende att 

våga tala om svåra och kanske förbjudna känslor. (Heikkilä-Halttunen, 2010, 255-256) 

Enligt Ayalon&Flasher består den helande kraften i sagoterapin av tre saker, nämligen 

identifikation, projektion och insikt. Barn kan identifiera sig med personen i berättelsen eller 

en situation, då det motsvarar barnets egna inre upplevelser eller yttre omständigheter. 

Identifikationen ger lättnad över att inte vara ensam i världen med sina problem. 

(Ayalon&Flasher, 1997, 66) 

Barn har benägenhet att projicera både önskan och frustration på fiktiva karaktärer. 

Projektionen fungerar som en spegel, som i berättelsen på ett tryggt sätt reflekterar barnets 

egna goda och dåliga sidor, vilka här kan behandlas på ett tryggt avstånd. (Ayalon&Flasher, 

1997, 66) 

Att komma till insikt innebär att barnet får ny förståelse för och medvetenhet om sina 

motiv, sina behov och sina inre låsningar då hen går igenom liknande konflikter som den 

fiktiva karaktären i den flerdimensionella berättelsen. Vissa delar tar man till sig medvetet 

medan andra kommer till en intuitivt. (Ayalon&Flasher, 1997, 66-67) 
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4.6. Bildernas betydelse 

Det är inte helt ovanligt att böcker med bilder reduceras till att vara ämnade för endast de 

yngsta barnen, som ännu inte kan läsa. Maria Nikolajeva (Nikolajeva, 2000, 263) menar 

däremot att bilderböcker innefattar en stor komplexitet och erbjuder utmaning för läsarens 

intellekt och estetiska känsla. Bilderboken är flerskiktad och mångdimensionell och styrkan 

är att den tilltalar läsare på olika nivåer och olika sätt. Man brukar säga att kombinationen 

av bild och text ger en summa som är mera än delarna tillsammans, dvs. att ett plus ett är 

mera än två. 

Illustrationerna i böcker har många olika betydelser för barn. Förutom att de är 

underhållande och visuellt njutbara är de också alltid redskap för lärande. Bilderboken är 

ofta barnets första konstupplevelse, men utöver det erbjuder bilderna också 

känsloupplevelser och lär barnet behärska rädslor, känna empati eller uttrycka glädje. Bilder 

formar också barnets världsbild, det är inte egalt hurudan miljö, hurudana familjemodeller 

eller hurudana levnadsvanor bilderna i boken förmedlar. (Heikkilä-Halttunen, 2010, 10) 

Bildspråket tenderar att kommunicera på ett mera direkt sätt med känslorna. Illustrationer i 

bilderböcker har som uppgift att förstärka och synliggöra de mentala bilder som texten 

skapar. När barn tittar på bilder i samband med en berättelse gör de det på egna villkor, i 

egen takt. Bilderna både ger nya upptäckter och beröringspunkter med sådant som barnet 

känner igen. Med hjälp av bilderna återkommer barnet till berättelsen och berättar den om 

och om igen för sig själv. (Heikkilä-Halttunen, 2010, 10) 

 

 

5.  Konstnärlig del 

5.1. Processen får sin början 

I det här kapitlet berättar jag närmare om hur mitt arbete med illustrationerna startade, 

hur jag rent praktiskt gick tillväga och vad jag tänkte under processen medan jag gjorde 

bilderna, samt hur jag efteråt ser på mitt arbete. 

Personerna som jag startade samarbetet med heter Sara Lammi och Eveliina Lehtonen, 

på slutet även Maria Kentta och Sanna Aspholm. De arbetar som socialhandledare vid 
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Avokki. Innan samarbetet startade visade jag exempel på bilder som jag har gjort, för att 

ge en uppfattning om hur de kunde komma att se ut. De var nöjda med de bilder de såg, 

så jag fick grönt ljus att fortsätta. 

Vi diskuterade önskemål om hurudana bilder de från Avokkis sida är intresserade av 

och om mina tankar och visioner. Vår gemensamma syn var att bilderna i huvudsak ska 

förmedla känslor av positivitet och hopp, det var en viktig utgångspunkt. Det innebär att 

bilderna stilmässigt får vara sådana som barn uppfattar som sympatiska och trevliga 

samt att de innehåller mycket färger. Trots att texterna behandlar svåra ämnen behöver 

alltså bilderna inte vara dystra eller färglösa. 

Barnen som får stöd i de här grupperna träffas fem gånger. Vid den andra, tredje och 

fjärde gruppträffen använder man sig av berättelserna, som handledaren läser högt. 

Texterna som används handlar om ett barn som heter Ilmo. De är skrivna i jag-form, där 

Ilmo berättar om hur det var när hens föräldrar skildes. 

Den första berättelsen handlar om när Ilmo fick veta att föräldrarna ska separera och 

om känslorna och förvirringen i samband med det. Andra berättelsen behandlar saknad 

och sorg och utmaningen med att bo i två hem. I tredje berättelsen tas känslor som 

besvikelse, rädsla och ilska upp. I alla tre texter beskrivs också sådant som är fint och 

trösterikt. Längden på berättelserna är 1-2 sidor A4 och till varje berättelse behövs 3-5 

bilder. Jag startade med att göra skisser till den första texten för att komma och visa upp 

innan jag går vidare. 

 

5.2. Utförandet och tekniken 

När det gäller tekniken som bilderna ska utföras i hade jag funderat på några olika 

alternativ: tusch och akvarell, krita och akvarell eller krita och gouache (flytande 

täckfärg). Jag är speciellt förtjust i blandteknik med krita och vattenfärg, där alltså både 

akvarell och gouache är vattenlösliga. För att tekniken ska fungera bäst behöver kritan 

vara en mjukare typ av vaxkrita, tillräckligt fet så att kritan stöter bort vattenfärgen. Det 

går till så att man först färgar med krita och drar sedan vattenfärg över, den 

vattenlösliga färgen fastnar mellan och runt kritytorna där pappret är bart. 

Jag provade blandtekniken på några skisser, men konstaterade att jag inte behärskar 

den så bra. Den är heller inte så enkel att bemästra i detaljerade bilder. Jag ville att t.ex. 
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ansiktsuttryck ska komma tydligt fram hos karaktärerna. Därför valde jag att använda 

mig av tusch och akvarell, en beprövad teknik när det gäller illustrationer och en som 

jag kände mig mera bekväm med. 

För att inte tuschlinjerna skulle bli för stela och jämntjocka skaffade jag en tuschpenna 

med penselspets. Med den får man mera liv och variation i linjernas tjocklek. Problemet 

med den här tuschen var att den inte höll att sudda över med suddgummi. Därför måste 

jag ta in ett arbetsmoment till: på blyertsteckningen tecknde jag först med tunn svart 

tusch som håller suddning, därefter tecknde jag linjerna på nytt med penseltuschen och 

till sist färglade jag med akvarell. 

Alla bilder är gjorda i formatet A4. Som papper använde jag en kvalitet som klarar 

akvarellmålning, dvs. att pappret är tillräckligt tjockt och har en yta som kan suga upp 

vatten. 

 

 

5.3. Att välja utseende 

Innan man överhuvudtaget kan komma igång med att göra bilderna måste man 

bestämma hur huvudkaraktären ska se ut, i det här fallet Ilmo. Vid Avokki hade de 

använt sig av ett leksaksdjur som föreställde Ilmo när de läste berättelserna. Ilmo var en 

stor mjuk larv. Jag fick ändå fria händer att bestämma hur jag ville att Ilmo skulle se ut 

hädanefter, hen behövde alltså inte föreställa en larv. 

Trots att berättelserna om Ilmo handlar om ett människobarn kom jag efter några 

skisser fram till att jag hellre gestaltar Ilmo som ett djur. Vissa djur är lättare att 

förmänskliga, en larv kan vara ganska svår att ge mänskliga drag åt medan t.ex. hund 

eller katt går bättre. I många barnboksillustrationer och berättelser används djur trots 

att det handlar om människor. Djur tilltalar oftast barn och det kan därför vara lättare 

att identifiera sig med karaktären. Djur i mänskliga skepnader eggar fantasin och kan 

underlätta inlevelsen i texten. 

Päivi Heikkilä-Halttunen skriver att det finns en lång tradition inom barnlitteraturen att 

avbilda de mänskliga huvudkaraktärerna som djur eller leksaker, vilket stärker 

samhörigheten mellan barnet och karaktären i berättelsen. Att förlägga upplevelser som 

anses svåra till djurvärlden är också ett sätt att skapa ett avstånd som underlättar för 
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barnet att klara av känslorna. Den traumatiska upplevelsen av föräldrars skilsmässa är 

ett typiskt och stilrent exempel på när det fungerar bra att förlägga handlingen till 

djurriket. Med hjälp av avståndet underlättar man också för barnet att kunna prata om 

känslorna och tankarna som boken väcker. (Heikkilä-Halttunen, 2010, 13,247) Det här 

läste jag dock långt efter att jag hade gjort bilderna. 

Jag bestämde att Ilmo ska vara en slags hund. Hen har brun päls, hundöron och nos, men 

i övrigt är anletsdragen rätt mänskliga och hela kroppen med kläder och allt, ser ut som 

en människas. Även händerna beslöt jag att ska se ut som människohänder istället för 

tassar, eftersom det blir lättare att hålla i saker. 

Att jag nämner Ilmo som hen är också i enlighet med Avokkis önskemål om att Ilmo inte 

tydligt ska vara en pojke eller flicka, utan alla barn ska kunna identifiera sig med hen. 

Jag funderade på hur Ilmo ska se ut för att vara tillräckligt könsneutral. Namnet Ilmo 

associerar jag mera med ett pojknamn, därför är mina bilder av Ilmo, i mina ögon, 

aningen mera pojke än flicka. Men jag har strävat efter att Ilmo kan vara hen, att 

karaktären fungerar som både flicka och pojke. Färgerna på kläderna markerar ofta 

könstillhörighet, därför var det viktigt att välja färger från båda sidor. Jag stannade för 

blå blus, orangea byxor och lila strumpor. 

Innan jag började med bilderna som ansluter till texten ville jag göra en bild som 

presenterar Ilmo. Det är en enkel bild av karaktären i helfigur mot vit bakgrund. I 

händerna håller hen sitt gosedjur Milli, som jag bestämde att är en kanin. Jag hade först 

ritat en nalle, men den blev färgmässigt för nära Ilmos egen päls. Kaninen däremot är 

vit. Milli är en viktig figur som finns med i alla berättelser. Jag tror att det är lättare för 

åhörarna att leva med i berättelsen om de först har fått se en bild på huvudkaraktären 

och hunnit bilda sig en uppfattning om vem det är. 

 

5.4. Bilderna – att förmedla känslor 

Det första utkastet jag gjorde handlade om ett stycke i texten där familjen ännu bor 

tillsammans. Ilmo har gått och lagt sig men ligger vaken. Föräldrarna, som tror att Ilmo 

sover, grälar med varandra i något annat rum. Ilmo hör föräldrarnas hårda ord och är 

ledsen. Orden kommer in genom dörrspringan som små monster, farliga figurer och 

symboler. 
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Den här bilden och skissen av Ilmo visade jag vid Avokki. Sara och Eveliina var nöjda 

med bilderna och vi diskuterade igenom också de två övriga texterna, om var 

tyngdpunkten ligger och vad de fäster vikt vid när de läser berättelsen för barnen i 

grupperna. 

 

Text 1 

I den första berättelsen presenterar sig Ilmo och berättar om hur det var när hens 

föräldrar skulle skilja sig. Ilmo hör från sitt rum när de grälar om kvällarna. En dag ber 

föräldrarna in Ilmo från gården och berättar att de ska flytta och bo skilt. Ilmo får två 

hem och ska bo hos sin pappa vartannat veckoslut. Saknaden blir stor och en dag börjar 

Ilmo gråta på daghemmet, dagistanten tröstar. Till födelsedagen får Ilmo en egen telefon 

för att kunna ringa oftare till pappan. Ilmo har skuldkänslor över att föräldrarna skilde 

sig, men som tur säger mamman och pappan att det aldrig är barnens fel att det går på 

det viset. 

Till den här texten gjorde jag fyra bilder. Första bilden, när Ilmo ligger i sängen och hör 

föräldrarnas gräl, gjorde jag en ny version av för jag ville ändra på några detaljer. Det 

viktiga i den bilden var att få fram att Ilmo är ledsen och rädd. De arga rösterna och 

hårda orden är alltså visualiserade som små svarta symboler och elaka eller 

skrämmande figurer som sipprar in i rummet genom dörrspringan och kommer över 

Ilmo där hen ligger i sängen. Kaninen Milli är naturligtvis med i sängen som tröst. 

Följande bild är från episoden när föräldrarna berättar att de ska skiljas. Där gjorde jag 

en enklare bild med färre detaljer. I mitten sitter Ilmo och ser förvirrad och olycklig ut. 

På var sida finns föräldrarna, man ser bara huvudet, båda är ledsna. När det gäller 

föräldrarna fick jag också fundera en god stund hur de ska se ut. De måste naturligtvis 

också vara något slags hundar, men hurudan färgs päls, hurudana öron m.m. För att 

bättre fungera som människa fick mamman hår på huvudet. Ilmo har sin mammas lite 

hängande öron, medan pappans är spetsiga och står upp. 

I bilden snurrar en massa frågetecken runt Ilmos huvud. De illustrerar avsnittet i texten 

där Ilmo säger att det är mycket man inte förstår som de vuxna inte heller kan förklara. 

Allra överst ritade jag ett hus som går mitt itu, så som barn konkret kan föreställa sig att 

ett hem går i två bitar. 
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Den tredje bilden utspelar sig på daghemmet. Barnträdgårdsläraren (dagistanten) blev i 

den här illustrationen en hund med långt, mörkt lockigt hår på huvudet. Jag märkte att 

det var enklare att ge hundar kvinnliga drag om man tillsätter hår på huvudet. 

I den här bilden har Ilmo, uppenbarligen mitt i leken, blivit ledsen och saknar pappa. 

Dagistanten har tagit Ilmo i famnen och tröstar. Ilmo gråter, men i texten kommer det 

fram hur bra det kändes för Ilmo att våga berätta om det för en vuxen på dagis. Att få 

sitta i en trygg famn känns bra. 

Fjärde och sista bilden till den här berättelsen visar telefonen som Ilmo har fått till sin 

födelsedag. Man ser bara Ilmos hand som håller i telefonen. Den har ett presentband 

runt sig och ett kort med Ilmos namn. Det var en glad överraskning för Ilmo. 

 

Text 2 

Den andra berättelsen handlar om att ha två hem och att packa sin ryggsäck när man 

flyttar mellan dem. Ilmo har märkt att det inte är så lätt att veta vad man ska ta med sig. 

En gång glömde Ilmo att ta med Milli, då var det svårt att sova. Men det värsta är när 

föräldrarna bråkar om Ilmos saker och kläder, att de alltid är i fel hem. Ilmo skulle vilja 

träffa sin pappa oftare, de har roligt tillsammans, men saknar ändå mamman då hen 

åker därifrån. 

Den här texten fick tre bilder, för den är lite kortare. Ryggsäcken håller på att packas i 

första bilden, Ilmo funderar på vad som är viktigt att ta med sig över veckoslutet. 

Väskan är redan full men många saker ligger utanför. Jag ville få med känslan av hur 

jobbigt det kan vara när alla viktiga saker inte ryms med. För barn kan också ett 

veckoslut kännas som en lång tid att vara utan sina favoritsaker. 

I andra bilden grälar föräldrarna om Ilmos kläder som är på fel ställe. Förutom de arga 

minerna förstärks ilskan av ett stort åskmoln med blixtar. Pratbubblorna, som här 

innehåller enbart bilder, blir vassa och taggiga. 

Den tredje bilden visar när Ilmo har roligt tillsammans med pappan. De sitter vid bordet 

och är mitt uppe i ett spel. Båda två har glad min och den gula färgen i bakgrunden ska 

göra bilden extra pigg och positiv. 
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Text 3 

Tredje berättelsen tar upp känslor som besvikelse, ilska och rädsla. Ilmo ska åka till 

pappan över veckoslutet, när det på kort varsel blir inhiberat. Ilmo blir besviken och 

arg. Eftersom mamman också har annat program får Ilmo bo hos mormor och morfar. 

Känslor av skuld och rädsla att bli övergiven kommer när Ilmo ska sova. Mormor tröstar 

och det känns bättre. När Ilmo träffar mamma igen är båda lika glada att ses. De ringer 

till pappa. Både mamman och pappan försäkrar att de bryr sig väldigt mycket om Ilmo, 

att hen inte behöver oroa sig och att man kan ha det bra i två hem. 

Första bilden till den här texten beskriver när Ilmo blev riktigt arg och kastade ner alla 

sina leksaksdjur från sängen. I bilden ligger djuren huller om buller på golvet och Ilmo 

står mitt i med ilsken uppsyn och knutna nävar. Djuren ser ledsna ut. Hela bakgrunden 

utgörs av en vulkan som har utbrott, för att förstärka känslan av ilska. Färgskalan går 

här i grannrött och olika gråa toner. 

När det är kväll kommer tårarna. I den andra bilden ligger Ilmo i sängen och mormor 

sitter bredvid och tröstar. Gardinerna i fönstret har mönster av droppar för att förmedla 

att det ibland kommer många tårar och att man får låta dem komma när det känns så. 

Färgskalan går här i blått. 

Följande bild visar när Ilmo kommer hem till mamman igen och de kramar om 

varandra. Både mamma och Ilmo är lika glada att ses igen. Bakgrunden är enkel, endast 

ett gulaktigt golv och en rosafärgad vägg utgör fond, men färgerna förstärker värmen i 

bilden. 

Sista bilden i den här texten utgör samtidigt en avslutning på alla berättelser om Ilmo. 

Den visar Ilmos båda hem. Det är två hus som står bredvid varandra. De ser olika ut 

men båda är lika viktiga. Det syns inga personer i bilden men båda husen har någon 

detalj som visar att det bor ett barn där. Mellan husen finns ett klädstreck där Ilmos 

kläder hänger på tork. Gräset är grönt och himlen är blå, färgerna är klara. 
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5.5. Mina bilder - efteråt 

Att göra illustrationer handlar mycket om val: att välja och välja bort. De första valen 

handlade om tekniken och karaktärerna. Att välja hur bilderna ska göras och ett 

hurudant intryck själva tekniken ger, spelar en stor roll för slutresultatet. 

Jag anser att den teknik jag valde både gav rätt enkla och tydliga bilder, men medgav 

också en viss detaljrikedom där jag ville ha det. Jag tycker om att de svarta konturerna 

är inte är jämntjocka, men jag kunde gärna ha varit modigare med att skapa ännu mera 

variation i linjerna. Det skulle ha gett mera liv. 

En utmaning var att få huvudkaraktärerna att se ut som sig själva igen efter den första 

bilden. Från olika vinklar, med olika miner och kroppsställningar krävs det flera skisser 

innan man får det att se någorlunda rätt ut. Jag märkte att Ilmo kom att få en längre 

kropp och mindre huvud i den andra berättelsens bilder. Det gör att hen ser äldre ut. Jag 

lät det ändå vara, för då kan det vara lättare för lite äldre barn att identifiera sig med 

Ilmo. När det gäller själva anatomin på personerna finns det en del att önska. 

Proportionerna på kroppen är inte alltid de rätta och det var svårt att hitta den 

naturlighet i kroppsställningarna som jag ville ha. Därför tycker jag att personerna ofta 

ser för stela ut. 

 

5.6. Komposition och bakgrund 

Bildernas komposition ville jag hålla enkel, oftast då så att karaktären i bilden (eller 

huvudmotivet) är centrerat i mitten. Det här ger ett tydligt fokus och hjälper till att 

koncentrera känslan i bilden. Exempel på sådana bilder är när Ilmo är arg, när Ilmo 

kramar mamma och när Ilmo sitter i dagistantens famn. Jag använder också symmetrisk 

komposition i några bilder, bland annat där mamman och pappan är i bild, för att just i 

de situationerna poängtera problemen med motsättningen. 

När det gäller bakgrund i bilderna ville jag ha en variation så att vissa bilder görs 

enklare med vit eller enfärgad bakgrund och andra mera fullständiga med också den 

omgivande miljön i bakgrunden. Rent kompositionsmässigt är det naturligt att de 

enklare bilderna har en centrerad eller symmetrisk komposition, medan bilderna med 

mera detaljer följer andra regler. Bakgrunden med olika detaljer ger en utförligare bild 

av var Ilmo befinner sig, men kan utöver det även förstärka känslan i bilden. 
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Förutom variation gällande komposition och bakgrund tyckte jag också att det var 

viktigt att växla mellan olika bildstorlekar. Oftast visas figurerna i helbild, så att hela 

figuren syns i bild, men jag har också använt mig av halvbild, närbild och allmänbild. 

Ibland är det ändamålsenligt att visa bara en detalj, som mobiltelefonen som Ilmo fick i 

present, och ibland behöver en hel miljö synas, som i bilden med Ilmos två hem. 

 

5.7. Färgernas betydelse 

Färgerna var viktiga från första början. Bilderna skulle ha ett brett spektrum av klara, 

rena färger. Färger är som bekant bärare av olika känslouttryck, med hjälp av färger kan 

man - konkret - måla in känslor i bilden. Vi associerar ofta vissa färger och vissa känslor 

med varandra, vilket till stor del är kulturbundet. 

Färgerna och färgskalan i bilderna tycker jag att lyckades ganska bra. Bilder med en 

nedstämd eller sorglig känsla har mera blått och andra kalla färger, på motsvarande sätt 

har bilder med glädje och trevliga stunder mera gult, orange och ljusrött. Jag tycker 

ändå att det är viktigt att inte helt schablonmässigt använda färger enligt det mönstret 

utan har också strävat efter att bryta upp det på vissa ställen. 

Till Ilmos kläder valde jag, som tidigare nämnt, blått och orange. Förutom att kläderna 

och deras färger skulle vara könsneutrala ville jag ha klara och kontrasterande färger. 

När det gäller Ilmos päls var det utmanande att få samma bruna nyans varje gång. 

Pälsfärgen blandades till av fyra olika färger och den blev inte helt likadan på de olika 

bilderna. 

Bilderna har väldigt lite skuggor, vilket gör att motiven är rätt ytbetonade. Jag valde att 

inte satsa på skuggningar som gör att motiven ser mera tredimensionella ut. I en sådan 

här teknik med svarta konturer är det vanligt att man lämnar bort formskuggorna, 

eftersom konturerna i sig gör att motiven framträder tydligt. 

 

5.8. Inre bilder, symboler och metaforer 

Förutom att bildspråket avbildar den yttre verkligheten ger bildspråket i högsta grad 

också uttryck för inre bilder. Fantasi, drömmar, mentala bilder, symboler och metaforer 
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är sådant som gör bildspråket uttrycksfullt och tolkningsbart. Utan det här skulle bilder 

naturligtvis inte ha den möjlighet till rikedom och mångtydighet som de har. 

När jag gjorde bilderna till berättelserna om Ilmo använde jag i vissa bilder symboler 

och metaforer som förstärker företeelser eller känslor som tas upp i texten. Exempel på 

det här är de hårda orden och arga rösterna som kommer in genom dörrspringan i form 

av små figurer och symboler som ser otäcka och skrämmande ut. Jag föreställer mig att 

det är så som ett föräldragräl kan uppfattas av barn i den situationen. På kvällen när det 

är mörkt blir allting också större och värre än det annars är. 

Huset som går mitt itu är hur jag tänker att en sådan abstrakt sak som skilsmässa kan se 

ut för barn, att hemmet helt konkret går i delar. Frågetecknen som jag ritade runt Ilmos 

huvud visar förvirringen som hen känner. Det förutsätter förstås att man känner till vad 

ett frågetecken är. Det finns i allmänhet många frågor och känsla av oro och osäkerhet i 

samband med föräldrars skilsmässa. 

Andra exempel på metaforer eller symboler i bilderna är den lilla tavlan på väggen på 

daghemmet som visar en sol som tittar fram bakom molnet. Förutom att dagistanten ger 

tröst förmedlar också den lilla tavlan att saker och ting kommer att ordna sig. 

Åskmolnet som blixtrar när föräldrarna grälar finns där för att visualisera ilskan i 

bilden. Även mönstret på gardinerna i form av tårar när Ilmo sover över hos mormor 

och morfar symboliserar att Ilmo är olycklig. Den vuxna som läser berättelsen kan t.ex. 

tillsammans med barnen räkna tårar över hur ledsen man är. 

Den kanske tydligaste metaforen utgörs av vulkanen i bilden där Ilmo är riktigt arg. Den 

rasande Ilmo står med en stor vulkan i fonden, vulkanen är eldröd och sprutar rök och 

småsten, precis så som Ilmo känner sig just då. 

Sista bilden som visar Ilmos två hem är naturligtvis inte helt verklighetstrogen, på 

riktigt är hemmen knappast så nära varandra. Jag ville med den bilden visa att båda 

hemmen är lika viktiga för Ilmo och att de, eftersom de står bredvid varandra, 

samarbetar och är “goda grannar” för att Ilmo ska ha det bra. Byksträcket med Ilmos 

kläder som är uppspänt mellan husen förbinder dem till varandra och poängterar att 

Ilmos relation till båda hemmen är lika viktig. 
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5.9. Sammanfattningsvis 

I mina bilder finns naturligtvis en stor potential till förbättring. Det finns bilder som jag 

skulle vilja göra om i sin helhet och det finns bilder som delvis borde förbättras. Det kan 

handla om något tecknefel, slarv med någon linje, färgfel eller en obalanserad 

komposition. Det händer ofta att mina ögon enbart fastnar på det som jag inte är nöjd 

med. 

Trots självkritiken kan jag ändå tycka att jag är nöjd med helheten. Det blev 12 bilder 

tillsammans. De utgör en helhet som är ganska jämn och samtidigt har lagom mycket 

variation. Även färgerna, som jag nämnde tidigare, uttrycker det som jag ville ta fram i 

bilderna. 

Jag hade också ett dramaturgiskt mål med bilderna, vilket var att varje text skulle sluta 

med en glad och positiv bild. Det gör även texterna, men för mig var det speciellt viktigt 

att man efter varje gång man lyssnar på berättelsen avslutar med en bild på näthinnan 

som förstärker en bra känsla. I den första texten är det mobiltelefonen som Ilmo får i 

present, i den andra texten är det när Ilmo har roligt med pappa och i den tredje är det 

Ilmos båda hem. Att förmedla positivitet och hopp är ett av de främsta målen med 

stödgruppsarbetet för barnen. 

 

 

6.  Användning av bilderna 

Vid Avokki i Vasa använde man bilderna första gången i en grupp hösten 2018. I 

samband med det hade handledarna också skaffat ett mjukisdjur som liknar bildernas 

Ilmo, som de har försett med kläder i rätta färger. Det här gjorde figuren mera verklig 

för barnen. 

Bilderna är laminerade. De används så att den handledare som läser berättelsen håller 

upp en bild i taget så att gruppen ser den. Texten som hör till respektive bild är 

fasttejpad på baksidan, vilket gör det enkelt att läsa medan man visar bilden. Text och 

bild är i det här fallet inte hopbundna till en bok, men fungerar på motsvarande sätt som 

en bilderbok. 
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Den feed-back som jag har fått av handledarna angående illustrationerna är att de 

underlättar för barnen att koncentrera sig på berättelsen när de får titta på bilderna 

samtidigt. Handledarna menar att det tydligt märks att barnen bättre kan relatera till 

texten med hjälp av bilderna. Bilderna väcker i sin tur flera tankar och frågor vilket 

leder till angelägna diskussioner. 

Exempelvis har kommentarer från bilderna till första texten mycket handlat om alla 

figurer och monster som kom in genom dörrspringan i Ilmos rum. Barnen har reagerat 

på hur arga och farliga de ser ut, men också på hur ledsna ögon Ilmo har. Man har pratat 

om hur det känns när föräldrarna grälar. Bilden med huset som går mitt i tu och alla 

som är ledsna har också väckt flera frågor och kommentarer. 

Handledarna använder Ilmo-dockan som om den är ett av barnen i gruppen, vilket gör 

att det för barnen känns som att Ilmo helt konkret är en av dem. De menar att bilderna 

öppnar upp frågor men också förtydligar vissa saker. Bilden på Ilmo som håller i sitt 

mjukisdjur Milli har t.ex. hjälpt barnen att komma på vad de själv har som ger tröst när 

de är ledsna. 

Under gruppträffarna ritar och leker man. En av handledarna berättar att vulkanen när 

Ilmo är arg har förekommit i flera teckningar. Barnen har också “provat” Ilmos min när 

hen är arg, hur man känner sig då. Bilden från daghemmet när Ilmo sitter i famnen gav i 

sin tur upphov till att ett barn klev upp i handledarens famn när hon läste berättelsen. 

Barnen har lättare att relatera till känslor via bilderna. Man kan prata om när man ser 

att Ilmo är glad, ledsen eller arg och varför hen är det. 

Den här modellen för stödgruppsverksamhet som heter “Barnet vill prata” har nu även 

blivit spridd till flera kommuner i Österbotten. Skolningar har utförts och material har 

delats åtminstone till Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Kaskö, Laihela och 

Jakobstad. Socialhandledare Sanna Aspholm från Avokki håller även dessa skolningar 

för socionomstuderande vid Yrkeshögskolan Novia. På det här sättet sprids även 

berättelsen och bilderna om Ilmo vidare till en större krets. 
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7.  Avslutning 

Som helhet tycker jag att det har varit ett intressant arbete och jag är glad att den här 

möjligheten till samarbete med Avokki öppnades. Speciellt glad är jag över den 

konkreta förankring som det här projektet har och att bilderna kommer till praktisk 

användning, vilket var ett viktigt kriterium för mig. Jag tror att bilderna har en betydelse 

för de barn som kommer till stödgrupperna, att de öppnar upp för en dimension till i 

processen att må bra efter föräldrarnas separation. 

Jag anser att det här var ett lagom stort projekt, som kändes möjligt att genomföra. Mina 

uppdragsgivare vid Avokki gav mig fria händer vad gällde bildernas utförande, vilket 

underlättade mitt arbete. Jag kunde känna att jag själv fick välja vilka delar av texten jag 

illustrerade och hur bilderna skulle se ut. Samarbetet upplevde jag att fungerade bra 

under hela processen. 

Som jag tidigare har nämnt kunde jag ha arbetat mera med bilderna. Jag kunde ha 

förbättrat, gjort om och finslipat för att ännu bättre få fram det jag ville. Men det främsta 

målet var ändå att ta fram en viss känsla i dem, vilket inte nödvändigtvis avgörs av den 

mest slipade tekniken. 

Även om bild-delen i mitt arbete känns som en bra helhet har det varit svårare att få 

teoridelen att kännas smidig. Eftersom jag tar upp så pass olika teman strävar den åt 

flera håll samtidigt. Ändå anser jag inte att någon del är onödig, utan skilsmässor som 

jag skriver om knyter an till projektet vid Avokki, samt både breddar och fördjupar 

förståelsen för användning av bilder och text i ett sådant här sammanhang. Att hitta rätt 

litteratur har dock varit en utmaning när det gäller användning av bild i en social 

kontext. 

Jag är övertygad om att det finns många fler möjligheter att inom det sociala arbetet 

använda sig av bilder. Förutom bilderböcker, foton eller konst i inredning är känslo- 

eller styrkekort är ett bra exempel på hur man med hjälp av bilder kan närma sig svåra 

eller komplexa ämnen. Bilderna hjälper oss ofta att hitta ord och kan användas som 

grund för diskussion. De knyter även an till djupare lager av vårt medvetna, bortom 

orden. Eftersom bilder står i nära samband med våra känslor, föreställningar och vår 
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fantasi har de ofta en förmåga till terapeutisk och salutogen inverkan. Bilder är en 

resurs som kunde utnyttjas mera inom det sociala området. 
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Bildmaterial 

Bilder till text 1 
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Bilder till text 2 

 

 



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Bilder till text 3 
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